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NA PRAHU NOVÉHO RONÍKU.
„Dalibor" nastupuje nový, již XXXV. roník.

Nejstarší hudební list eský, „Dalibor" po mnohaleté

pouti své po eských vlastech ani za nové redakce

neustal a také v budoucnosti neustane býti pedním
šiitelem hudební osvty eské, hajitelem ryzího umní
a úsilí jeho pedstavitel, ale také zjevn bojujícím

protivníkem jednostrann zaujatých mínní a zájm
osobního sobectví.

Vzrostlý poet tená „Dalibora" je nynjší redakci

nejlepšim dkazem správnosti a dobra její h úsilí. Zjev

ten tší ji tím vice, že innost „Dalibora" pronikala

v eskou spolenost sama sebou, bez nejmenšiho

upozorování zprávami a doporuováni v novinách.

Jako po celou dobu minulou, tak i v budoucnu
„Dalibor" bude peovati pedevším o rozkvt, chá-

páni a prohloubení naši domácí, národní hudby
eské netoliko v jejím stavu dnešním, ale i mi-

nulém. V naší dob, kdy jeví se úporné snahy zí-

skati eskou spolenost pro jednostranné zájmy kraso-

vdeckých skupin, tenái „Dalibora" zajisté upímn
bude vítána pée redakce osvtlovati sporné domácí

zjevy všestrann a vcn ve svtlých i stinných

stránkách našeho bytu. Toliko uvdomním ped-
ností a nedostatk národní povahy naši je dána

možnost sebezdokonalení a vytena cesta dalšího

pokroku. Po té stránce uvítají tenái „Dalibora"

snad se zájmem v tomto ísle zapoatou sta Bole-

slava Kalensk ho „Maýr a Smetana" o jejich

úsilí založiti a na výši požadavk doby povznésti

eskou výkonnou zpvohru. Úvahy ty, po stránce

spoleenské vhodný doplnk nedávno uveejnných
pamtí Její Excellence paní Libuše Bráfové o pomru
jejího velikého otce k obma zakladatelm národní

hudby eské, Smetanovi a Dvoákovi, jsou nyní

zvlášt asové.

V dob šíení domnnek o neekaném, nena-

dálém a netušeném proslavení „pes noc" druhého

spoluzakladatele eské hudby, Antonína Dvoáka,
nebude nemístná v „Daliboru" sta „Prboj Dvo-
ákv ve vlasti".

Vedle pée o domácí umní redakce „Dalibora"

bude starati se, jako posud, o duchovní sbl'ženf, po-

znání a styk s umním ostatních jedinoplemenných

bratí Slovan. „Dalibor" toliko s radostí mže zv-
stován' svým tenám, že podailo se mu získati

vysoce cenný píspvek „Z mých pamtí na M.
A. Balákireva, zakladatele novoruské školy ná-

rodní", z péra mu;e zvlášt pozoruhodného a vy-

nikajícího, jeho Excellence skuteného státního rady

ruského, našeho krajana pana Josefa Šebo ra, býva-

lého universitního profesora v Petrohrad. Vzpomínky
jeho budou eskému hudebnímu svtu zvlášt blízké

etnými vztahy k eské spolenosti let šedesátých

minulého vku.

Rok 1913 jest jubilejním rokem nejvtšfho dra-

matického skladatele devatenáctého vku, Richarda
Wagnera. „Dalibor" pinese z péra svého redak-

tora pedevším objemný životopis tohoto veleducha.

Doplkem oslav Wagnerových u nás bude ješt staf

„Wagner v Praze", z níž bude zjevno, že sto-

lice království eského byla od poátk innosti

tvrce všedíla umleckého pevností jeho stou-

penc.

Hudebním vychovatelm a uitelm mezi tenái
„Dalibora" bude pak zvlášt vítána obšírnjší práce

znamenitého spisovatele našeho, Karla Hlky, „Vý-
vojový pehled zpvných method od dob
staršichažpoMaxaBattke aj. Dalcroze",
zajímavá netoliko po stránce methodické, ale také

djinné.

Konen otiskneme ješt píspvky o K a r 1 u K o-

vaovicovi, studie Karla Hlky o Tomáškovi
a Jos. Štpánovi, o Fr. Pivodovi z péra jeho

netee, sleny Pivodové, staf Jiná Pastejíka, V. Knittla

a jiných spolupracovník, kteí slíbili souinnost.

Oddána snaze zdokonaliti a povznésti „Dalibora"

na vážný hudební týdenník zajímavého a poutavého

obsahu, redakce tší se nadji, že odbratelé jeho

odmní ji vrnou mravní podporou a dalším získá-

váním nových tená.

REDAKCE „DALIBORA".

HT Pištf íslo „Dalibora" vyjde 9. listopadu. *W*



2

BOLESLAV KALENSKÝ:

MAÝR A SMETANA,
jejich správa výkonné zpvohry eské.

Usamosíatnním eského divadla v r. 1862 bylo

povolaným osobám postarali se mezi jiným též o nej-

vhodnji obsazení kesla kapelnického.

Jak obecn známo, byli uchazei dva : editel

mstské hudby v Goteborgu, záhy potom prosla-

vivší se geniální tvrce eské národní zpvohry a

symfonické básn, Bedich Smetana, a bý-

valý zpvák, potom správce eských zpvoherních

pedstavení ve stavovském divadle nmeckém, Jan
Nepomuk Maýr.

Úsilím vdce národa, dra Frant. L. Riegera, na

keslo kapelnické povolán — Maýr. Teprve po jeho

necele tyleté psobnosti pi samostatném divadle

eském (1862—1866) vystídal jej konen jeho

soupe, Bedich Smetana.

O Maýrov umlecké správ eské zpvohry
v trudném zaátku jejím, o rozdílech v pojetí um-
leckých, správních a hospodáských úkol jejich,

o tom, jaká jest a jak dlužno ji vésti, vyslovil se

nejednou jasn a pímo sám Maýrv protivník, mistr

Smetana, jako posuzovatel „Nár. List" r. 1863—1865.
Umlecký pomr jeho k Maýrovi je nesporný a možno
ho doložiti jeho vlastními posudky. Ty jsou dnes

dostupný také širšímu obecenstvu bezmála v úplném

souboru prof. Hostinského.

Jinak bylo a jest s hodnocením Smetanovy um-
lecké správy eské zpvohry. Zde jeví se posud

mnoho protiv a spor nejen v mínní rzných
stran, ale i v hodnocení jednotlivých posuzovatel

Smetanových. Vzorem nápadné promnlivosti jeví se

tu zvlášt prof. Hostinský a dv leta po nm Fran-

tišek Pivoda.

V prvé polovin osmileté innosti Smetanovy

pi eském divadle (1866—1874) obecenstvo i roz-

hodující osoby jevily s ní úplnou spokojenost, neto-

liko stoupenci mistrovi — pevážn v politické stran

mladoeské — ale také stoupenci Maýrovi ve stran

staroeské.

Prvý, kdo po tyletém úsilí umleckých zámr
Smetanových podrobil je (r. 1870) krutému, prudce

útcnému posudku, vlastn úplnému odsudku a zne-

hodnocení, byl muž, který dle nynjšího mínní ve-

ejnosti byl po celý život domnle nejhorlivjším

záštitníkem a spolubojovníkem Smetanovým — dr. Ota-

kar Hostinský. Je to dnes neuvitelno, pece však

hoká pravda. Hostinský vyvolal odezvu v duších,

toužících po zmn a událostech. Hlasy nespokojenc

ve druhé polovin let Smetanovy správy výkonné

zpvohry eské, po roce 1870, množily se mrou
nápadnou — nejprve v jeho vlastní stran.
Záhy, bohužel, pispla jim po odsudcích Hostin-

ského posila velice mocná, nejmén oekávaná

a vítaná: únava a rozmrzelost mistra Smetany, zp-
sobená dlouho vlekoucí se, v jeho ústrojí stále pod-

ryvnéji hlodající chorobou rozrušení iv postupnou

paralysou. Další blahodárnou psobnost Smetanovu

pi eském divadle zamezila pak sama píroda.

Prvý znehodnocovatel Smetanovy správy výkonné
zpvohry eské, dr. Hostinský, ovšem záhy postehl
píkrou útonost poátených posudk svých. Po
bližším spátelení se Smetanou staral se napraviti

uinné mu kivdy. Ješt po mnohých desítiletích,

na samém konci devatenáctého století, usiloval vy-

hladiti jejich nespravedlnost nov napsanými obra-
nami Smetanovy umlecké správy zpvohry v sou-
boru starších statí svých o nm, sestavených v knihu

„Bedich Smet na a jeho boj o moderní eskou
hudbu". Tetí lánek v ní: „První leta prozatímního

divadla a Smetanova kritika" (str. 21—85), pak
devátý : „Z hudebního bojišt let sedmdesátých"
(str. 262—303), posud jediný pramen osvžení
pedstav minulosti málem ped plstoletím zašlé,

jsou tu nezvratným dkazem hluboké promny v zí-

rání prof. Ot. Hostinského na umlecky výkonnou
innost Smetanovu v eském divadle.

Pochopiti nesnáze Smetanovy v umlecké správ
eské zpvohry, poznati skvlé její pednosti a zá-

sluhy o umlecký rozvoj v našem národ, jest úko-

lem následujícího líení. Spravedlivý djepisec ne-

mže tu obejiti pomr Smetanv k innosti jeho

protivníka-pedchdce na kapelnickém kesle, Maýr,

a srovnání jeho vlastní psobnosti s ní. Nemže
také obejiti pomr jeho k soudobé spolenosti eské
a jejím pedstavitelm, zvlášt dru Fr. L. Riegerovi,

a hospodáskému stavu eského divadla, aby ml
jasné pontí o složitém stavu vcí a dsledcích,

které vytvoily se z nich dalším vývojem.

Smetana skonal málem ped temi desítiletími.

Za nkolik msíc uplyne také již tvrtstoletí od
skonu jeho soupee a staršího pedchdce na kapel-

nickém kesle, Jana Maýra. Zesnul již také Maýrv
záštitník, dr. Fr. L. Rieger, dle mínní prof. Hostin-

ského a jeho školy, tak íkaje, ješt vera „nejzary-

tjší a nejúhlavnjší nepítel Smetanv", rozlouil se

již se životem také die obecného mínní nejvelejší,

nejdslednjší a „vždy vrný" obhájce Smetanv,
prof. Ot. Hostinský.

Mizí doba osobních náklonností a stranictví.

Záhy nastoupí as, kdy potomkm bude možno psáti

o jejich vzájemném osobním pomru a vztahu ku

skvlému rozvoji divadelního umní eského z trud-

ných poátk na umleckou výši vcn, bez osobní

zaujatosti, historicky. Sta tato je pro budoucího

djep sce eské zpvohry drobným píspvkem, který

mu do jisté míry osvtlí uplynulé události v sou-

vislém pehledu.

I.

Smetana proti Riegerovi.

Váben zvstmi o úsilí eské spolenosti, s drem

Fr. L. Riegeiem v ele, vyprostiti stavbou samostat-

ného podkroví jevištní umní eské z podrobení

správ stavovského divadla nmeckého v Praze,

iditel mstské hudby v Goteborgu, Bedich Sme-

tana, roku 1861 opustil své psobiš ve Švédsku.

Toužil zasáhnouti osobní úastí v další vývoj národ-

ního umni eského.
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V rozhodnutí Smetanov byla veliká, vlastenecká

ob : úbytky dchod pozbýval hospodáských
výhod. Smetana inem svým projevil ideální, pro

vznešenost umní zanícenou, nezištnou mysl. Ve
Švédsku dailo se mu na výsluní úcty a pízn
blahobytných rodin goteborských znamenit. Smeta-

novy píjmy byly velice znané, žil tam v obživ
dobe zabezpeen. Za ptiletého pobytu na švédském

pímoí uschránil si dokonce slušné jmní.

V obti, kterou pinášel na oltá vlasti návratem

do Prahy, Smetana nemohl a zajisté také nechtl

vydati se utrpení a muenictví, jak nejnovji vyklá-

dají nkteí jeho nadšení ctitelé, odchovaní prof. Ho-
stinským. Za svoji obf Smetana pirozen hledal

odmnu ve mravním uspokojení, nezbytné podmínce

úspšné, sooleensky osvtné práce umlcovy. in-
nost v Goteborgu však Smetanovi nedala a nemohla

dáti tohoto touženého uspokojení. Maje velice znaný
dchod, Smetana byl za to celý den zamést ián vy-
uováním he klavírní v bohatých rodinách gote-

borských obchodník, veery vyplnila cviení se sbo-

rem pveckého spolku a orchestru „Harmoniska

Sállskapet", jehož byl iditelem.

Smetana neml však náklonnosti k uitel-
skému psobení. „Již ped odjezdem do Goteborgu"
— jak vypravuje z jeho životopisc osobn s ním

známý dr. K. Teige — „Smetana nikdy toho netajil,

že dávání hodin jest mu velice nemilé a nepíjemné".
(Teige: Skladby Smetanovy, str. 12). Smetana-

u i tel dle líení hrabnky Thunové, žaky jeho,

již v mladších letech „inil pi vyuování dojem
lovka málomluvného, v sebe uzaveného, zemdle-

ného a upracovaného". V uitelství nehledal tedy

ani pi znaných dchodech a tlesném blahobytu

cíle životního úkolu svého.

V hlubinách duše naplnný tvrími sny a

vznty, v tužbách provésti je umním skladatel-
ským, Smetana byl v Goteborgu od svých zámr
odvracován. Smetana-s kl a d a tel v Goteborgu byl

zatlaen do pozadí Smetanou -uitelem. Jeho
tvrí žatva je tu velmi skrovná. Toliko ti symfo-

nické básn: „Richard III." (1858), „Valdštýnv
tábor" (1859) a „Hakon Jarl" (1861) jsou tvrími
plody ptiletého období.

Avšak ani umlecky výkonná psobnost
sbormistra a dirigenta nemohla Smetanu v Goteborgu
dosti uspokojiti. Spolek „Harmoniska Sállskapet"

byl, jak napsal již dr. Teige ve svém životopisu

Smetanov, „skromnjšího obsazení a významu, než

obyejn se myslí" (str. 14). Hudební obzor oban
goteborských byl také velmi ohraniený: nechápali

ješt docela ni Mozarta, obávali se Beethovena, no-

vjších velikán hudebního umní, Berlioza, Liszta

a Wagnera pak vbec neznali.

Pobyt v Goteborgu neml tedy pro umlecký
vývoj Smetanv významu : neodkryl mu nových
obzor — naopak, Smetana odhaloval je gote-

borským.

Smetanovi vrozená náklonnost ke tvrímu
umní, náklonnost, která dala eskému národu štstí

pochlubiti se ped svtem velikým zakladatelem ná-

rodní zpvohry a symfonické básn eské, byla tak

silná, že v pozadí odsunovala, ba pímo dusila Sme-
tanovo nadání pro výkonné umní. Je známo,
jakým byl znamenitým mistrem hry hlavími. Sme-
tana nabyl jí uznání samého Fr. Liszta, velikého,

zbožovaného vzoru svého. Výkonným umním svým
budil údiv, ale tomuto oboru umlecké psob-
nosti své nedával sám významu. Jako byl sám ne-

spokojen již dávno uitelství m, tak za pobytu

v Goteborgu nasytil se virtuosství a toužil po-

kroit! dále a výše: osvditi své umní tvrí.
Zápal umlecké tvoivosti Snetanovy je

pro poznání povahy a dalších osud jeho veleducha

nadmíru vážný. Jak vysvitne, stal se Smetanovi za

správy eské zpvohry v prozatímním divadle pí-
inou mnohého utrpení a hokého strádání. eský
árod v letech šedesátých nemohl j-št zabezpeiti

bezstarostné obživy žádného umlce tvrího a zvlášt

ne skladatele. Všechny tvrí snahy knéží umní
o pokrok osvty v eské spolenosti byly plodem je-

jich ideálního zápalu a vlastenecké sebeobtavosli po
denní péi o vezdejší bytí. Zvsti o významném,
velikém zámru dra Riegera vysvoboditi eská diva-

delní pedstavení ze závislosti na správ stavovského

divadla nmeckého zbudováním samostatného divadla

eského probouzely ve Smetanovi úmysl vytvoiti

eskému národu vlastní, svébytnou zpvohru. Zámr
dozrával v jeho duchu po dokonení básn „Vald-

štýnv tábor", kterému dle vlastních slov „snažil se

dáti — a to dosti zdaile — národní ráz", stále

mocnji.

Jeho touhy opustiti Goteborg vzncovali mnozí
jeho ctitelé, zvlášt bývalý jeho žák, dr. Ludevít

Procházka, svými zprávami a nadjemi, že on, nej-

pokrokovjšl soudobý hudební umlec eský, zaujme
v novém národním divadle místo dstojné svého
nadání jako správce výkonné zpvohry eské.

Po návratu do vlasti roku 1861 Smetana však

užasl pi zprávách o zámru vdce národa, dra Fran-

tiška L. Riegera, vystavti nákladem zemským n a

rychlo zatímní, malé divadlo. Úsilí Rie-

gerova vyvolala v umleckém, zvlášt hudebním svt
eském, rozechvní a mocný odpor.

Sbor pro stavbu Národního divadla vládl již

znanou sbírkou penz. Obrazotvornjší, horkokrev-

njší a vzntlivjší mužové, vidouce ve vlasteneckém

zápalu a nedokavosti již blízko cíl, odsuzovali zá-

mr dra Riegera. Horovali pro neodkladnou stavbu

velikého, stálého divadla. Mezi hlasateli to-

hoto mínní byl jedním z nejhorlivjších sám —
Smetana. Rieger a Smetana ocitli se tak v zásad iím

sporu vcn.ém. Obraznosti nezasvcenc otevelo

se širé pole libovolných výklad. Z jejich žírné

pdy vypuel potom krásný kvt jedovaté rostliny

domnnek o nepátelství Riegerov proti Smetanovi.

Kdo však hloubji vidl v nitro osvtných poteb
národní výchovy, kdo lépe vystihoval rst jeho vý-

voje, kdo pronikavji zíral v jeho budoucnost —
ukázal další, dnes již djinám náležející vývoj udá-

lostí : byl to sociáln politický veleduch Riegerv
proti umlecky tvrímu geniu Smetanovu. (Pokra.)
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VLADIMÍR KN1TTL:

K PÍPADU EMMY DESTINNOVÉ.
Pod tímto provokativním názvem uveejnný nájezd

pedpojatého fetišisty falešného smetanovstvi a wagneria-
nismu namíen jest jednak proti Emm Destinnové sa-

motné a její umlecké individualit, jednak proti Národ-
nímu divadlu — vlastn jeho opee.

jako osobnímu píteli a ctiteli Emmy Destinnové,
zejména pak jako zástupci našeho listu, který dle vlast-

ních slov Destinnové jediný projevil živýinteress a úast
na výpadu a ohroženi víry v umlecké její credo ve
vrstvách nejširších, záleželo mi na tom, abych získal její

autentickou odpov a vlastni její názor, což se mi také
podailo. Splnomocnn vzácnou pítelkyni, jakož i pízniv-
kyní našeho listu, uvádím zde doslovn odpov Emmy
Destinnové tak, jak byla pronesena, ne snad jako obnnu,
ale jako struné vysvtleni veejnosti, jež by — mystifiko-

vána výpadem Nejedlého — jeji porozumni a pochopeni
umni Smetany a Wagnera, jakož i celé ieji vážné na-

zíráni a pojímáni vznešeného úkolu umni dramatické
pvkyné, mohla bráti v pochybnost.

Každý reproduktivni umlec, zejména umlec diva-

delní — tak tvrdi Destinnová — jest pi volb svého re-

pertoiru omezován mnoha initeli Z nich nejdúležitjší

jest pirozená a pochopitelná snaha po uplatnni vlast-

ního umleckého „já" — což opt podmínno jest vhod-
nou píležitostí k jeho uplatnni. A tou píležitosti jest

volba opery — resp. partie, v niž divadelní umlec' má
vystoupiti. Volba té partie musí se pak íditi dle toho, jak

po stránce pvecké i herecké umlci leží, a mnoho-li mu
dává píležitosti k uplatnní všech jeho pednosti po
stránce technické i umlecké. A jist nebude ani jednoho
divadelního umlce, ani jednoho divadelního odborníka,
jenž by mému letošnímu repertoiru mohl vytknouti ne-
dostatek po stránce vytené. — Abstrahuji ovšem úsudky
diktované jednak slepým tanatismem, jednak špatn utajo-

vanou zášti.

Krom toho mj letošní repertoir byl volen i z ohledu

na mé partnery, jenž mi velel voliti práce takové, které

i jim poskytovaly by výhod umlci divadelnímu nepostrá-

dal elných. Konen chtla jsem zvoliti i partie v Národ-
ním divadle ideji reprodukované, než jsou partie Wag-
nera a Smetany.

Kdybych nejen na svých postinských hrách, ale i na
mých cestách zaoceánských byla nucena a z vlastní vle,
af z nátlaku njakého žiti jen Wagnerovi a Smetanovi,
pak byla bych v divadelním svt brzo veliinou nejen
málo hledanou, ale dokonce i nemožnou. „Divadelní svt"
zdrazuji, ponvadž pravidla o hudebním krásnu a vnitní
cen umleckého díla jsou pro tento náš cech modifikována
etnými momenty vnjšími, s nichž nejdležitjši i jsem
uvedla. Jako divadelní umlkyn jsem nucena každou
dramatickou práci posuzovati z dvojího hlediska : jako

takovou a jak mn, mé divadelní individualit leži A ne-
zapírám, aniž to pokládám za njaké prohešeni proti

cenné dramatické hudb — jsem se stanoviska divadel-

ního stejnou pívrženkyní a nadšenou vyznavakou Pucci-

niho, jako Smetany a Wagnera. Ovšem, se stanoviska

divadelní pvkyn. A co p. Nejedlý mluví o umleckém
znásilnni mé individuality se strany divadelní správy,

jakož i o jeho zastávání — je hotový nesmysl. Správa
mne nikterak nenutila, neku-li umlecky znásilovala.
Zvolila jsem r. 1909 „Toscu" sice na její žádost, ale

nikdy proti své vli, z dvod tkvících v mých osobních
názorech — a ty nikdy nepotebovaly obhajováni pana
Nejedlého. Pokud se pak mé kariéry zaoceánské týká,

o jejim repertoiru nerozhoduji sama a nemohu tedy dle

pání pana Nejedlého „žiti Wagnerem nebo Smetanou",
o tom rozhoduji velmi komplikované okolnosti i celý,

složitý ensemblový apparát — a kdybych na každé usta

novení té které správy divadelní, repertoiru se týkající

a mnoha vnjšími momenty ovládané, mla dle naivního

náhledu p. Nejedlého odpovdit — hrubým odmítnutím,
octla bych se brzy v situaci onoho, dle jeho slov „od-

vislého" zpváka, jenž by se pak teprve musil pod-
izovat).

Jakou konen má souvislost s chápáním nebo ne-
chápáním Smetanova umní mj letošní repertoir — je mi
vbec nevysvtlitelno. Když zpívám Pucciniho, je mi jeho
hudba heslem a vynak ádám všecky síly k jeho prožiti a
prvoádné reprodukci, a když zpivám Smetanu nebo Wag-
nera, proživám a inim mým heslem jejich umni. A jist
nebude nikoho, kdo mne — af letos, a v letech minu-
lých — v partiích Smetany a Wagnera vidl, kdo by ml
ono prožiti a pochopeni jich umni odpíral. Také se ne-
hájím, že by „zlo mého umni a umlecké psobnosti
propadlo soudu budouci generace" a jsem pesvdena,
že tak jako nachází, tak i budoucné najde souhlas
i uznání ve všech vrstvách — a je vnováno Pucclnimu,
Verdimu nebo Wagnerovi, i Smetanovi. Umní je vždy
umní, dokud zstává umním, a já jako divadelní pv-
kyn musím se asto íditi zásadou: Nicht „was",
sondern „wie". —

To jsou vlastni slova Destinnové, která tenáe jist
na pravou miru pivedou.

Pokud pak se tkne útoku Nejedlého proti Národnímu
divadlu, jemuž vytýká naprosté od stupn k stupni kle-

sáni nejen po stránce repertoirni, ale i reprodukní —
tu není ani teba mnoho vyvraceti iny mluví samy. len

to musí tenáe naplniti podivem, že pan Nejedlý konsta-
tuje do roku 1909 vzestup opery pod Kovaovicem až
„k rozkvtu", po roce 1909 pak jeji klesání, a je opera
i dále ízena a spravována týmž Kovaovicem, stejn ge-
niálním, iako energickým, týmiž ideami a zásadami ovlá-

daným, jako ped r. 1909. i myslí pan Nejedlý, že tch
nkolik nepodaených nájezd na Kovaovice a jeho in-
nost v dobách nedávno minulých mlo v záptí ochab-
nutí vdí a umlecké potence mistra Kovaovice? Že
repertoir naši opery oividn zkvétá a pesti a že mže
se s repertoiry jiných — panem Nejedlým nesmysln a
bezpodstatné výnášených scén nejen méiti — ale že je

daleko pevyšuje, to dokáže pouhé nahlédnuti do diva-

delních statistik. Co pak se tkne reprodukce — bylo by
stejn zbyteným ohívati staré objektivní úsudky domova
i ciziny o tch etných veerech Mozarta, Wagnera, Sme-
tany a Dvoáka z posledních dob, které práv tak vysoko
stály po stránce reprodukní.

Nebude nepravdou tvrzeni, že výtky Nejedlého vy-
vrají z pozadí události a spor dob nedávno minulých,

a že z jeho vlastních blamáži a vítzství vci opery Ná-
rodního divadla šlehá jeho špatn tajená záš proti opee
i jejím vdcm. „Mann merkt die Abslcht 1"

NEŠVERA SEDMDESÁTNÍKEM!
24. t. m. slavil vzácné jubileum sedmdesátých

narozenin pilné práci zasvceného života Josef Ne-
švera, iditel kru dómu olomouckého a známý
mnohostranný a velmi plodný skladatel.

Tvorba Nešverova vykazuje nejednu svtlou stránku.

Je to zejména ryzost a pesnost stránky formální, zají-

mavost a bystrost stránky invenni i poutavost mo-
dulace. Hlavním oborem tvorby Nešverovy jest skladba

církevní, kteréžto jakési specialisováni pro tento obor

kotvi hlavn v jeho postaveni iditele kru. etné
mše a jiné skladby liturgické, jichž vrcholem, ze-

jména po stránce invenni jest mohutné „De pro-
fundis", jsou vesms cennými dokumenty serios-

ního tvriho nazíráni. Jimi zdatn Nešvera elil

zhoubným vlivm v církevní tvorb.

Z ostatních obor tvorby význané misto zaujímá

Nešvera na poli hudby vokální. I zde vykonal mnoho
záslužného. Obdivuhodná jest tu vedle vlastni jeho
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plodnosti úinnost tchto skladeb, jež najm u muž-

ských sbor zpsobena jest jednak výborným ve-

dením hlas, jednak hospodárným využitkováním

hlasových poloh.

Tvorba klavírní ukazuje nám Nešveru nejen jako

vnímavého, poeticky jemného skladatele, ale dává

tušiti i jeho klavírní vyškolenost, která mla také

nemalý vliv na volbu vzor, po jejichž stopách Ne-

švera v tomto oboru kráí — najm vzor Chopina

a Schumanna, z nichž poslední nezstal také bez

vlivu v Nešverov tvorb houslové, rovnž snivou

náladovostí a milým tónem se honosící.

I v moderní tvorb melodramatické uinil Nešvera

pokusy, v nichž snaží se docíliti žádoucí samostat-

nosti a organické ucelenosti hudebního doprovodu.

Nejmén šastným byl Nešvera na poli tvorby

zpvoherní, která znamenala u nho až úzkostlivé

pimknutí ke vzorm starým. Nepíznivý vliv v tomto

oboru mlo u Nešvery také specielní, shora zmínné
pstování skladby církevní, jejíž celý styl zrcadlil se

pak i v Nešverových pracích zpvoherních a zabra-

oval mu vniknouti v taje drama A«nosti dle poža-

davk dnešního dramatu hudebního.

Vedle tvrí innosti skladatelské, nemén zá-

služná a požehnaná byla a jest Nešverova innost

paedagogická. Nadán láskou a nadšením k ped-
mtu, jemuž vyuoval, dovedl inspirovati týmiž vlast-

nostmi své etné žáky, kteí vždy dovedli vycítit

onu seriosnost a opravdovost jejich uitele. A to

byly složky, jichž výslednice vedla vždy k šastnému
a uspokojivému cíli.

Jako lovk tší se Nešvera pro svou milou a

pímou povahu, pro své vážné umlecké nazírání,

které vždy dovedlo zvítziti nad malichernou evni-

vostí, upímné a všeobecné oblib nejen u svých

žák a nejširších kruh, ale i ve vyšších tídách spo-

leenských, které vždy s potšením a úctou patily

na záslužnou a plodnou jeho innost a které mu ne-

zmenšených úspch pejí i pro leta budoucí.

EŠTÍ HUDEBNÍCI, SKLADATE-
LÉ, ZPVÁCI A ZPVAKYV PO-

LOVICI 19. STOLETÍ.
Seznam od Em. Meliše v „Lumíru" 1857.

Mnozí z nich vzdlali se na pražské konservatoi, akoliv
nebyli rodem eši.

ALBERT J., kontrabasista u dvor. orkestru v Stuttgarte

(* 1832 v Kochovicích), skladatel.

ALTŠUL BED., pianista, skladatel (* v P r a z e).

AMBROS AUG., JUDr., skladatel, kritik v Praze (* 1817
v Mýt)

ANDER ALOIS, tenorista dvor. divadla ve Vídni (* 1821

v Libticích).

BACHMANN E , tenorista stavovského divadla v Praze
(* 1831).

BAHR FR., virtuos na lesní roh u divadla Drurytan v Lon-
dýn (* 1818 v Chcebuzu).

BALANDA JAN, kapelník v rak. vojsku (* 1825 v Litom-
icích).

BARTÁK VINC, houslista div. orkestru v Praze (* 1797

v Pyšelích), skladatel.

BASCH LEOP., uitel na piano ve Vídní (* 1829 v Praze),
sklnddtcl

BAUER ARNOŠT A ADOLF, profesoi hudby v Nechtezu
na ústí Mississippi v Americe.

BENDEL FR., uitel hudby u hr. Westíalen v Stokholmu,
sklcideitcl

BENEV1C ANT., iditel konservatoe v Praze (* 1833

v Pivratu u Litomyšle).

BENONI JUL., skladatel a improvisator na pian (* 1833
v Stelohošticích).

BERAN AUG., uitel v Polsku (* v Podole).

BERGMANN, skladatel, varhaník u sv. Jakuba v Praze
(* 1822 v ernochov).

BEZDK VÁCL., úd div. orkestru ve Vídni (* 18G4 v Praze).
BEZECNÝ JOS., JUDr., guvernér ústavu pro úvr pozem-
kový ve Vídni, pianista (* 1829 v Táboe).

BLAŽEK FR., uitel na varhanické škole v Praze, spiso-

vatel (* 1815 ve Veležicích).

BLECHA VOJTCH, iditel orkestru ve Vratislavi (* 1818
v Praze).

BLODEK, pianista (* 1834 v Praze).

BOCH FR., cellista div. orkestru v Stuttgart (* 1818
v Pottensteiné).

BÓHM JOS., houslista div. orkestru ve Vídni (* 1831

v Praze).

Z BOKLETU KAR. MARIA, uitel piana ve Vídni (* 1801

v Praze).

BOICKÝ |AN, uitel hudby v ín (* v Milín).
BOUSIFETOVÁ DE MORICOURT MARIA, uitelka hudby

v Baltimore (* v Praze).

BOŽEK FR., strojník, skladatel v Praze (* 1809).

BROUSILOVÁ BERTA, virtuoska na housle (* 1838

v Písku).

BROUSILOVÁ RODINA (Antonie na piano, Berta na housle,

quartetto sestávající z Albína (cello), Jana (violu), Aloi-

sie (druhé housle), Cecilie (první housle) od roku 1855
konala tournée.

BUDINSKÝ FR., kapelník v rak. vojsku (* 1812 v Neha-
sicích).

BUHNERT J., cellista v Št. Hradci (* 1814).

BUVA J., iditel hud. ústavu v Št. Hradci, skladatel.

CERHA ANT., fagotista, len div. orkestru v Strassburku
(* 1821 v Rudii).

CIHLÁ JOS., kapelník v rak. vojšt (* 1819 v Jemníku).
CITERÁK J. EGON, pianista v Kološi (* 1826).

APEK |OS., kapelník ve Švédsku (* 1811 v Praze).

ERNÝ A., uitel hudby v Petrohrad.
ERNÝ JOS., skladatel, obchodník hudebninami (* 1785
v Hoín).

ERNÝ KAR., pianista a skladatel ve Vídni (* 1791 ve
Vidni).

DOLENSKÝ KAR., trompetista div. orkestru v Praze (* ve
Vinaích).

DOLEŽÁLEK JAN, pianista, skladatel ve Vídni (* 1780
v Chotboi).

DRECHSLER FR., iditel kúru u sv. Petra v Praze, skla-

datel (* 1802 v Rožmitále).

DRECHSLER JOS., kapelník divadla v Leopoldov, skla-

datel (* 1782 ve Vlachov Bezí).
DREYŠOK ALEXANDER, pianista v Praze, skladatel

(* 1818 v Žáku).
DREYŠOK RA1MUND, profesor houslí na konservatoi

v Lipsku (* 1824 v Žáku).

EBERT LUDV., cellista u dvor. kapely v Oldenburku
(* 1834 v Kladrubech).

EIŠER ANT., profesor flétny na konservatoi v Praze,
skladatel (* 1800 v Praze).

ERBEN JAN, uitel hudby v Polsku (* v Nové Pace).
ERBESOVÁ ANNA, uitelka hudby v Polsku.

ERST Š1PÁN, první klarinetista u divadla v Linci

(* 1825 v Lounech).
FEIGELT JOS., uitel hudby v Linci

F1NKOVÁ MARIE, uitelka hudby u hr. Auerspegové
v Krajin.
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FIŠEROVÁ Z TIEFENSEE CHARLOTT, pvkyn (Pexca-

tore) (1831 v Josefov).
FOHLOVÁ MARIE, pianistka v Odse.
FÓRSTER JOS. JAN, profesor konservatoe v Praze, skla-

datel (* 1833 ve Vosenicích).

FRIML VÁCL, skladatel v Praze (* v Lin).
FUHRER ROBERT, skladatel v Gmundenu, býv. kapelník

u sv. Víta v Praze (* 1807 v Praze).

GOLDSCHMIDT SIEGMUND, penzomnec, skladatel,

pianista v Praze (* 1815 v Praze).

GRAF VILÉM, pianista, skladatel ve Vídni..

GRASSER J., kapelník v rak. vojšt (* v Ceradicích).

GRIMM JAN, kapelník v Rusku (* 1825 ve Volín).

GRÓBL FR., hudebník v Americe.

GROSS VOJTCH, profesor fagotu na konservatoi v Praze,

skladatel (* 1822).

HÁJEK IGNÁC, kapelník u pluku hulán v Rakousku
(* 1830 v Zahoanech).

HANSLICK, ED. Ph. Dr., prof. university ve Vídni, kritik

(* v Praze).

HAUSER FR., iditel konservatoe v Mnichov (* 1794

v Krasovicích u Blaníka).

HEINRICH ANT., skladatel (* 1781 v Schonbuchlu u Krásné

Lípy). (Pokraování.)

}3jíi§i!i5i;ió DIVADLA
NÁRODNÍ DIVADLO.

Maškarní ples. Nové nastudování pineslo v jedi-

ném bodu radostnou zmnu a ta jest : obsazení partie

Oskara sl. Miiovskou. Jásavý její hlas pišel v této roli

náležit k platnosti. (Nevkusná kadence, upomínající

na Offenbachova „Orfea v podsvtí", mla býti radji vy-

nechána). Také pan Dura vedl si 2datn. Jeho eština

ovšem stn., Od dívjška znám je pan Burian, který

sklidil za krásný pednes arie ve IV. obraze zasloužený

potlesk. Scéna pod šibenicí vypadla píliš hrub a vtlení

díve škrtaných banálních ástí neprosplo celkovému

úinu díla. —ský.

ESKÉ DIVADLO V BRN.
V polovici msíce záí zahájena byla nová .sezona

„Prodanou nevstou"; následoval pak Weisv „Útok na
mlýn", dále „Hubika", „Dalibor", „Troubadour", „Afri-

anka" (tyto dv s pí. Drill-Orridgeovou) a konen Ko-

vaovicova zpvohra „Na starém blidle". Z provedení

všech oper bylo patrno, že mžeme býti celkem se zrn
nami v nové sezon provedenými spokojeni; zejména
uspokojuje nás obsazení oboru altového sl. Luisou Pro-

vazníkovou, ve které jsme poznali inteligentní a dovednou
pvkyni. O vysplosti své podala neklamnou ukázku
v úloze babiky v Kovaovicov zpvohe, kde pso-
bil mile i hejivý výraz jejího zpvu, prostý nemístné
sentimentality. Pro mladistv dramatické úlohy angažo-
vána sl. Dostálova (pravým jménem Kohlenstenglova).

Ta zatím své pedchdkyn, sl. Angrovy, nenahradí; má
sice velmi cenný materiál hlasový, ale pohotovosti, hu-

dební jistoty, jakož i pkné hry sl. Angrovy dosud nemá.

Její Jitka byla výkonem slabým. Pro druhé barytonové
úlohy angažován p. ezníek, o jehož loském úspšném
pohostinském vystoupení zde referováno bylo. Bude
zajisté platn psobiti. Obor hrdinného tenora dosud
obsazen není a p. Fialovi, našemu lyrickému tenoru, bylo

zpívati Dalibora, Vasco de Gama i Maurica. Svdí o jeho

vydatném fondu hlasovém, že docílil plného úspchu, ale

zda by mu úlohy toho druhu šly k duhu, o tom rozho-

dovat! nechci. Nejvtši pozornosti z dívjších len
opery tší se pí. Svobodová, jejíž svží hlas a všestranné

výborné výkony staví ji na nejpednjši místo operního
souboru. Rovnž ostatní sólisté, pp. Král (výborný Ne-
lusco), Pivoka (stále velmi dobrý Kecal a Paloucký) a
Wild psobí ve svých oborech s plným zdarem. Prvním
kapelníkem je pan Winkler, který zde díve jako druhý
kapelník psobil. Nabyl zatím žádoucího klidu, jehož se

mu díve nedostávalo a projevil v provedení dosavad-

ních oper snahu i dovednost, takže mžeme s jeho an-
gažováním býti spokojeni. Paní Drill-Orridgeová slavila

jako Azucena a Selica velké triumfy a iditelství zasluhuje
uznání, že ji získalo. Zpvohra Kovaovicova „Na starém
blidle" mla tu plný úspch. Všestrann byly uznány
její vynikající vlastnosti, pro nž dlužno ji postaviti mezi
pozorunejhodnjší díla novjší doby. Psobila také vzácnou
náladovostí hudby a dala po „Psohlavcich" nový podnt,
aby Kovaovic jako znamenitý operní skladatel opt po
zásluze ocenn byl. —vs

—

KONCERTY
eská Filharmonie zahájila dnem 13. íjna slibn

novou saisonu svých symfonických koncert v síni Sme-
tanov. Poad^obsahoval souborné provedeni symfonických
básní Antonína Dvoáka. — Posloucháme dnes klidn tato

díla zesnulého mistra, jenž octl se zde sice na pd cizí,

ale pece svým zpsobem nám vypravuje jak básn Erbe-
novy, tak i Píse bohatýrskou.

Dvoákovi byl slovní podklad spíše poutem než pod-
porou; vždy jej tísnil, nedopávaje mu volnosti, spádati
své myšlenky v bohaté polyfonii. Kde je ist hudební
stránka silná, tam nás strhuje i v básních. Kde však
Dvoák chtl býti více vypravovatelem než hudebníkem,
tam se mu v jeho básních nedailo. Schází nám jeho pro-

pracování, i jeho všude jinde strhující rhytmus. Kvtnatá
melodika je sladkou, ale nerozžhavuje. Mistrovská instru-

mentace, výsledek nesmírné zkušenosti v pozorování a

míšení barev, vynucuje si náš obdiv ovšem všude, v každé
té jednotlivé period, jak se vedle sebe klidn jedna za
druhou rozvinují, ale není zde tch vzrušujících klamných
závr, jež v dívjších jeho dílech, podporovány barvou
nových zvuk a rhytm, nás oslovaly.

Vzdor tomu však pouhá hudební krása Dvoákových
básní skytá velkolepé hody a jsme za cyklické uvedení
jich panu dru Zemánkovi vdni.

Hrálo se dobe. Malou výtku devué harmonii: Ne-
chtli by pánové po delších pomlkách zaínat istji?
Celku by to tuze prosplo. K vli ladnému zaokrouhlení

celku by mohli dotyní pánové trochu toho pohodlíka
pec obtovat. Stálo by to za to. Bohumil Vendler.

Spolek pro zbudování „Jubilejní obchodní ne-
mocnice v Praze" poádal dne 19. íjna v Obecním
dom koncert, jenž se vymykal z obvyklých mezí pravi-

deln poádaných hudebních produkcí. Ml ráz velice

okázalý a stal se dostaveníkem našeho obchodního svta.
Byl vlastn vynikající slavností eského rozmachu obchod-
ního a skvlým dkazem, že již i tam, kde jsme se dosud
cítili nejslabšími, totiž v obchod, utšen rosteme. Že
naše obchodnictvo se i na vyšších místech tší pízni ne-

malé, svdila pítomnost protektora p. místodržitele kní-

žete Fr. Thuna z Hohensteinu. Návštvník pravidelných
koncert byl pekvapen již na schodišti adami dam a

pan oekávajících vznešené host. Pepychová úprava
propramu, ani novinami ani plakáty neprozrazeného, opa-
teného nádhernými podobiznami úinkujících umlc a

osob o podnik zasloužilých, svdila o vytíbeném vkusu
poadatelstva.

Poad koncertu, dobe volený a vedený — zalo se

vzdor všem obadnostem dosti brzy a jednotlivá ísla ná-

sledovala ile za sebou — obsahoval ovšem samá známá
díla, ale nejlepší hodnoty. U dobroinných koncert bývá
obyejn klid posluchae rušen, tentokráte bylo ale znát,

že je pítomno obecenstvo vysplé a i vdné.
Sólistkami veera byly dámy Bettelheimo.vá-Timoni a

Bogucká. Prvá výborn sehrála s prvodem eské Filhar-

monie Weberovu koncertní skladbu z f-moll a druhá odu-
ševnle zapla arii z Dvoákovy Rusalky, Bizetovo Pasto-
rále a Chopinovu mazurku. Milý host profesor Klika roz-

vinul svou virtuositu v Bassiho Fantasii a-moll pro varhany.

Novým zjevem pro Prahu bylo uitelské sdružení

z Plzeska, pjící dle známého vzoru moravského. Dlužno
uznati, že obstáli na horké dnes pd uitelského zpvu
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estn. eská Filharmonie podala dv ouvertury ze svého
stálého repertoiru: Dvoákovu Husitskou a Wagnerovy
Pvce. A ob jsou z podání Filharmonie dokonale známy,
zazáily celým svým jasem a napjaly všeobecn pozornost.

Dne následujícího byly na poadu druhého sym-
fonického koncertu eské Filharmonie no-
vinky Felixe Weingartnera „Veselá ouvertura" op. 53. a

F. Delia nálada „V letní zahrad". Oba skladatelé spoko-
juji se napodobením jinde slyšeného. U Weingartnera
alespo jasná instrumentace zabavuje, když již suché my-
šlenky nuceného humoru nás nerozehívají. Deliova skladba
je na svj skrovný obsah tuze rozvláná. To usínání letní

pírody trvá nadmíru dlouho a kazí dojem dobe zachy-
cené nálady.

Hostem byla ruská pianistka pani Sofia Aksarina.

Hrála málokdy slýchaný koncert a-moll od R. Schumanna.
Obtížné skladby zhostila se se snadností a za dobré shody
s orchestrem.

Vrcholem produkce bylo znamenité podání ajkovského
Pathétické symfonie, jež psobila celou svou mohutností
a vyvolala upímnou pochvalu jak dirigentu, tak lenm
Filharmonie. Bohumil Vendler.

Pi Jaques Dalcrozeov pednášce dne 17. íjna ko-
nané pedvedl týž nkolik žák, na nichž demonstroval
hlavní principy své methody v rhytmu a jeho pstní
vrcholící. Dalcroze uvádí žáka v hudební studium rhytmem,
jeho chápáním a oceováním. Nemenší váhu pi tom klade
na naprosté sebepoznání a sebeovládání, jež vrcholiti má
v reagování ušlechtilého pohybu tlesného na sebe menší
citový i myšlenkový záchvv. Obého snaží se docíliti

úelnými cvieními, pi emž spojkou ducha a tla jest

rhytmus. adu ukázek cviení rhytmicko-gymnastických
provedli žáci s obdivuhodnou pilností, na níž lví podíl

vzdor vší loginosti a pesvdivosti jakož i úelnosti
Dalcrozeových zásad má pece jen pesná a usilovná
dresura.

Také cviení intonaní, jež mají pispívati k utvrzení
absolutní tónové výšky a cviení sluchová, tení z listu

— nejen melodie, ale i generalbasu — jakož i rychlé me-
morování provedeno tém bezvadn. —

Osvdí-li se ovšem methoda Dalcrozeova v každém
pípad — jest ješt otázka, již ešiti nutno s uritou
reservou, kterou nám velí zachovati denní zkušenost, že
v pípadech, kde není rhytmus nebo aspo jeho nepatrné
prvky vazeny, tam se dá tžko vzbuditi, a že lovk
umle rhytmicky i intonan vydresírovaný zstane proti

lovku, jemuž podmínky k uplatování Dalcrozeovy me-
thody v míe sebe skrovnjší jsou vrozeny — vždy me-
chanikou, apparátem. Madimir Kniitl.

KRITIKA gBUBBI
E. Kraus, Trols sonatines. Pro piano na 4 ruce.

ÍEdition M. U. . 787.) Nakladatel Mojmír Urbánek v Praze.
Cena K 1"80. Krausovy tyruní sonatiny rozmnožují
onu pedem pomrn slabou legii hudebn cenných skladeb
tohoto znan zameškávaného genru komposiního.. Ráz
jejich piklání se klassickému stylu Clementiho. Pkné
melodie openy jsou zajímavou pi tom však celkem pr-
zranou harmonií. Po stránce technické nepinášejí žádných
nadprmrných obtíží, takže jsou snadno sehratelny a
pístupny i hrái mén technicky kvalifikovanému, ze-
jména part primu, jenž povtšin obsahuje melodii
v oktáv levé ruky zdvojenou. Part sekundu melodii
primu provází. Úloha obou part usnadnna jest úelným
správným prstokladem, jenž na všech jen ponkud choulo-
stivjších místech jest vyznaen. Krausovy sonatiny lze

vele doporuiti všem ústavm hudebním, jakož i sou-
kromým uitelm místo mnohého bezcenného zboží žákm
asto doporuovaného, jímž se kazí vkus a smysl pro
pravé krásno hudební, jež však pracemi Krausovými jest

ve svrchované míe respektováno.

F. Neumann, Op. 25. : Vzpomínky. Ti písn pro
vyšší hlas s prvodem klavíru. Peložil Karel Burian.

(Edition M. U. . 732.) Nakladatel Mojmír Urbánek v Praze
Cena K 1*60. F. Neumann, eský skladatel ve Frankfurtu,
známý nám z divadla operou „Milkování", zhudebuje ve
svém cyklu „Vzpomínky" poetické texty Volkerovy. Písné
jeho vyznaují se po stránce melodické vystižností a pi-
léhavostí k jemn eroticky sladným taktm, místy jeví

sklon k stylu deklamanímu. Klavírní prvody harmonicky
zajímavé jsou charakteristicky vystižné. Výhodou nápvu
i klavírních prvod jest pouná pístupnost stránky
technické, jež jeví se v nápvu umírnnými požadavky
hlasového rozpjetí i vlastní jeho techniky, jakož i vhodnou
— divadelního routinera prozrazující — volbou poloh,

v prvodu klavírním pomrnou simplicitou akkordických
i pasážových kombinací. Sbírku vele doporuujeme
našim pvcm koncertním jakož i pveckým školám, ano
i prmrn vyškoleným pvcm dilettantm. eské pe-
klady sbírky mistrn opatil Karel Burian.

DOPISY C;

Berlín. Po pohostinských hrách Carusových, u nhož
jak se strany obecenstva, tak se strany kritiky konstato-
váno na jedné stran zlepšení stránky herecké, na druhé
ale jakési minus stránky pvecké, jevící se hlavn v úbytku
flexibility a lehkosti hlasové, zavládly v opee opt pomry
zcela normální. Saisona zahájena „Violettou" v novém,
dobrém peklad regisseura Dreschera. — Ruch koncertní

zahájen koncertem „Spolenosti pátel umní". Beethove-
novu ouverturu „zasvcení domu", Mahlerovu 1. D-dur
symfonii a Bachv 3. brandeburský koncert — ídil nový
kapelník Steinbach — jeden vyvolený z mnoha povolaných.

Jako sólista vystoupil Ding Gilly s arií Agamemnona z Glu-
ckovy „Iphigenie" a pak s francouzským zbožím Diaza a

Dubiosa. — V sále „Singakademie" poádal koncert s pro-

gramem Schuberta a Brahmse technicky i hudebn vysplý
barytonista Thomas Denijs, známý též pražanm z vystou-
pení v Hartmannové oratoriu -- V síni Beethovenov
poádal koncert mladý pianista Alfred Schroeder, jehož
hra — najm fraseování a modulace úhozu svdila do-
brému programmu (Schubert, Schumann, Chopin). —
V témže sále pesvdil nás Hugo Kortschag — zejména
v houslovém koncertu Norera o nadbytku své techniky

proti musikálnosti. — Paní Frida Langendorffová uplatnila

svj krásný mezzosoprán, jehož vyškolení nesrovnává se

s obasným forcirováním výšky v písních Beethovena,
Schuberta a Wagnera.

Brno. Koncertní sezona zahájena byla optným vy-
stoupením Pveckého sdružení pražských uitel. Byli

pozváni Besedou brnnskou a koncert jejich poádán v so-

botu dne 5. íjna. Že chápán je význam jejich vzácných
výkon, dokazovala návštva koncertu. Program se sklá-

dal ze tí ástí: Ze všech mužských sbor Smetanových,
pak ze dvou ukázek moderní tvorby sborové (Novákova
„Ballada na Váhu" a Kuncv sbor „Stoji Jano pi potoce")
a na konec ze 3 menších ísel, hodících se dobe na zá-

vr koncertu (Spilkv sbor „Koupím já si", Pallv „Komi-
níek" a „Holka modrooká"). Hudebn pozoruhodným i-
nem bylo souborné provedení sbor Smetanových. Ale

pro širši obecenstvo neukázalo se provedení všech sbor
v chronologickém poadí vhodným. Nejvtšího úspchu
docíleno Rolnickou a Písní na moi. Den na to vystoupil

zde 91etý Pepa Barto. Zváti ho zázraným díttem, zdá
se mi býti nevkusno. Výrok piof. Ševíka: „Malý lovk,
ale velký umlec" piléhá plné k tomu, co již dovede.

Hra jeho psobí dojmem zralosti; není tu nic, co by pi-
pomínalo dtskou nehotovost, až snad nedostatek fysické

síly, které u devítiletého virtuosa hledati nemžeme; ani

jeho 3
/ 4 housle nemohou vydatitónu plné síly. Myslím, že

bude Barto jednou novým lenem v ad nejznamenitj-
ších houslist eských. —vs—

Lipsko. Saisona zahájena „Gewandhaus-Koncertem"
pod Nikischem. Schumannova -dur symfonie provedena
zvukov nádhern s ihytmickou pesností. V ouvertue
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Tiezerov pohešovali jsme dostatek rušnosti v tempu. —
Julie Culpová, postrádající dívjší vroucnosti a vniternosti

pednesu, zpívala Beethovena a Schuberta. Instrumentální

Schónbergova úprava Beethovenovy „Adelaidy" stírá

všechen pvab stylu klavírního tonu 18. století. — Saša
olbertson — hrál Griega, Bacha, Paganiniho a Vieux-
tempse — uinil pokrok v pednesu i technice, má vroucí

a svží ton.

Víde. (Pro nával neodkladné látky opoždno.)
„Dalibor" ve Dvorní opee vídeské. Kdo
zná „Dalibora" v podání Karla Kovaovice, kdo se jasn
pamatuje na jeho jemnou ruku, která z orchestru vylu-
zuje tak nuancovaný tón, komu se již vžila tempa uri-
tých míst a kdo si zamiloval v králi Vladislavu Emila
Buriana, ten samozejm nemohl býti spokojen s tímto
dílem ve Dvorní opee.

Tuším, že od záí byl „Dalibor" tikráte na reper-

toiru vždy pod hlavním kapelníkem F. Schalkem. Reprisa
7. X. však pinesla v osob dirigentov pekvapení:
Georg Fittelberg, jinak sympatický mladý polský umlec,
dirigoval poprvé zde „Dalibora". Jemu však jisté není
známo, jak pímo koncertn provádí toto dílo v Praze
Kovaovic. Jinak nemožno si to ani vyložit, orkestr (proti

pražskému dvakráte poetnjší) ztratil onen lesk, onu
propracovanost míst, jak jsem jej poznal poprvé pi „R-
žovém kavalíru". Ale i když již není Fittelberg mistrem
detailu, nech uváží problém tempa. Jemu, jako slovanské
duši, nemže býti Smetana k tradování snad tžký. Fit-

telberg nezná ale rozdílu mezi reproducentem a skla-

datelem. Dirigent tu vystupuje jménem skladatele, mluví
za nho, je zodpovdn jedin jemu a svému umleckému
krédu za reprodukci. V podání Fittelbergov naleznou se
ale místa, jež mohla by svditi o samovli. Píliš rychlé
tempo motivu soudu, v kterémt rubky nezní nijak vážn,
nalézá opt antipendant v motivu Milady, který je Fittel-

bergem píliš tžkopádn (o více než polovinu) expo-
nován. I vstup krále, z kterého se mohlo velice tžit,

postrádal plastiky a gradaní možnosti. To vše je na
újmu díla samotného, jehož celková architektonika ztrácí

tak rovnováhu, nutnou každému umleckému dílu, a ze-
jména potebnou pi provozování jeho. A povážíme-li, že
dílo reprodukuje se cizímu obecenstvu, vidíme teprve,

jak snažn si my práv pejeme, aby stalo se to zpso-
bem nejlepším, kultu Smetanovu odpovídajícím.

Karel Burian ze všech snad jediný nedbá pekladu
Maxe Kalbecka. Dovede si mistrn upraviti slovní podklad
dle svých disposic jak zpvních tak citových. O jeho vý-
konu psáti neteba. Podržel si známý svj primát a jemu
blížící se pátele (ne-li rovnocenné) nalezl jen v Jitce

(Kiurina) a v Benešovi (Mayr). Tento poslední byl ma-
jestátním Benešem, vážného staeckého typu, typu ne-
obyejn milého. V Národním' divadle blížil by se mu asi

Jií Humml. Mayr rozumí Smetanovi. Z celého souboru
zpívá jej nejlépe a zajisté rád. V Milad (Windhauserová)
vidli jsme mlhavou paralelní hrdinku dramatu, bez uri-
tých rys, bez vášn a ohn v scén žalání. Haydter
(Budivoj) byl svojí umírnnou rázností ve veliké výhod
proti Weidemannovi (král Vladislav). Týž nebyl ani p-
vecky vhodný.

Kéž by bylo možno ukázati Vídni „Dalibora" s bra-

trskou dvojicí Burianovou a s naší Annou Slavíkovou!
A kdyby jen u pultu sedl Karel Kovaovic, tu by Víde
rázem odhodila masku chladnosti. Nepovažovala by „Da-
libora" za pedstavení druhoadé práv v repertoiru, kde
Pucciniova „Bohéma" je i dvakráte v týdnu 1

Nutilo-li m provedení vídeské ku srovnání, zbývá
mi ješt: režie a konená krátká úvaha o škrtu poslední

scény, zda je tato k prospchu i k neprospchu ? August
Stolí neml štstí v inscenaci prvého aktu. Prvá promna
druhého djství byla vbec nemožná. Postavil v scén
zbrojnoš neeskou kiajinu a je tu 1 chyba režie. Sbo-
risti (kteí dosti artikulovan, peliv zpívali), nejsou pi
zvednutí opony již na scén: odzpívají prvou sloku za
kulisami. A tu ješté nemám dojem, že by na scénu pi-
cházeli, což nepsobí píliš mile. Také Jitka zde vychází

z chaloupky, jakou najdete jen v Tyrolích. To jsou

úchylky — ne vítané! Pak ale se Stollova práce daí:
nádvoí Daliborky je psobiv a prost scénováno.

Poslední škrt dal Stollovi vítanou píležitost. Postava
Miladina vystupuje zde tak mohutn do popedí, že ne-
vidíte v ní již Milady, ale Brunhildu se stíbrným kru-
nýem, štítem a kopím. Tak Stolí též kostumn Miladu
vypravuje a poslední scénu eší skuten monumentáln :

Když hrdinka zhasne, dva zbrojnoši zahalují tlo její pra-
porci: bílým a erveným. To je plus. Tkvi v tom celá
apotheosa, úžasn krásná. Tak dílo koní.

Tedy: škrt poslední scény (výpad vojska a smrt Da-
liborova) je prospšný k dosažení tak velikého, skoro
jedineného dojmu ! Ale dkladnjší znatelé Smetany
znají tuto úpravu, nebo i u nás ped nkolika málo lety

jsme ji vidli.

A když jde pak eský lovk z takovéto reprisy, ne-
divte se, když ho napadne, že všecka asi pedstavení
„Dalibora" byla také tak odbyta jako toto. Slavnostní
provedeni pod Schalkem o Wiener Musikfestwoche — to

byl jen slib.

Pražští uitelé uinili z Brna malou odboku
i k nám do Vídn a zde v Beethovenov sále, kam i na
píšt peložili svoje kolbišt, uspoádali v nedli dne
6. íjna pod záštitou jednoty „Máj" dva koncerty. Bylo
mi možno súastniti se jen veerního, který byl velmi
etn navštíven, ale slyšel jsem od mnohých, kteí nevá-
hali si oba koncerty poslechnout, že i odpolední koncert
shromáždil mnohé pátele pražských pvc.

A nyní k programu a provedení. Onen nenazval
bych píliš šastným, jak pozdji vysvtlím. Program,
maje šastný zaátek ve Smetanov „Vnu", vyvrcholil

jedin v Novákov „Balad na Váhu" a téhož rázovitém
„Kyjovu" a v „Noci vžních". (Maxa Regera.) To pímo
unikum ve sborové literatue — obtíže polyfonické jsou

V této skladb mnichovského Bacha pímo obrovité.

Smetanova „Píse na moi", které pedcházel kvt mo-
ravské poesie, Kuncv sbor „Stojí Jano pi potoce" a

Foersterv vn tklivý a jímavý „Polní cestou" byly
krásným zakonením. Pi Foersterovi lovk citov pod-
lehne a pražští uitelé jsou milí hosté a vdí, co se

pati: Opakují na mocný potlesk.

Za to však nastává dležitá otázka, nemén vážná,
má-li sdružení do svého repertoiru pojati i jiné kompo-
nisty c i z í a pi tom ješt nedosti významné. Libe-

liv „Zlomený hlas", Hegarova „Pohádka o liliích" a
Goldmarkovo „Ticho na moi" byly mn drazným
proti. Snažil jsem se co nejvíce skoncentrovati a dáti

na sebe psobiti i tmito — ale bylo to nemožné. Nebyl
jsem naprosto nadšen, a -hledal jsem útoišt i v poe-
tickém podklad (Hegar), dojmu neml jsem žádného
(Goldmark). Pražští uitelé vnují svoje veliké repro-

dukní umní i tmto, ale myslím, zbyten. Domácí skla-

datelé by poskytli dozajista sdružení daleko vdnjší
vci! Primm: je to povinnost pražských uitel, fedro-

vati tyto, a secundum : staí nahlédnouti jen a e š t i,

i ti menší lidé, obstojí nejen estn, ale
i pedí takové Libeliuse etc.

A ješt nco: Na programu nalézala se vta o ví-

tzství paížském, stylisována tak barnumským modem,
že považuji to za bezcenný tret! Vítzství pražských
uitel proniklo daleko široko a je známo jist všem
echm, vláeti je ale k úelm reklamním, myslím,

že není ani nutné, ani vkusné. V. Hanno Jarka.
Záheb. Naše doma i v cizin známé „Kolo" sla-

vilo tyto dny jubileum padesátiletého trvání a psobení.
Není snad jednoho Chorvata, jenž maje zdravý a vyvinutý

smysl pro krásno a umní s napjetim a radostnou pýchou
nešel události vstíc. O umleckých zásluhách našeho
„Kola" neteba ani mnoho mluviti. Za nj hovoí iny,
jeho vzrst a jeho obliba.

Málokterý spolek i cizí mže se honositi tak hojným
potem úastník tak dokonalých. Mezi jeho 100 pvci a

pévkynémi vidíme vedle nadšených diletant 1 síly od-

borné a mistrn školené: Vuškovie, Korošcovu a m. j.

Všichni s nadšením slavnosti obcovali a tšili se

z povšechného požitku umleckého. Pole opanovaly ovšem
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vétšinou naše novinky. Vedle Strašnického „Slavnostní

ouvertury", k jubileu zvlášt napsané, provedena byla

i „Chorvatská rhapsodie" od echa Andla — hudební
to ilustrace nejdležit jších nkolika moment historie na-

šeho náioda. Z prací cizích uvedena byla pompesni Wolfa-
Ferrariho „Charita nuova" Tímto uvedením a velmi zda-
ilým provedením našich novinek bude jist povzbuzena
ctižádost mladé naší tvrí generace, která i znanou pod-
poru najde v nové reorganisaci „Kola". |eho psobnost
bude totiž rozešena z oboru ist vokálního na obor
instrumentáln vokální, ímž bude možno i hudebníkm
nepvcm se centralisovati a naši národní hudbu ve všech
oborech pstovati.

Vedle významu sdružovacího a jaksi morálního bude
mít zmínná reorganisace i význam materielní — zejména
pro mladé naše skladatele. Nebo „Kolo" bude svým ná-
kladem vydávati pravidelné skladby našich mladých autor
a jihoslovanských vbec, ímž jejich tvorba dvojnásob
bude povzbuzována. Krásným podnikm a pedsevzetím
správního výboru „Kola" nelze než páti mnoho zdaru a
našemu „Kolu", jehož význam pro kulturní náš život ješt
více stoupne, „v novém 501etí nových úspéch«. K S.

Prémie „DALIBORA"

zdarma
Hudební kapesní kalendá

„Dalibora"
NA ROK 1913

s bohatým obsahem a praktickými ru-

brikami tm, kdož pedplatí „Dalibora"
nejpozdji do konce listopadu nejmén

na celý rok
t. j. K 9-60, do ciziny 12 K pouze

v administraci naší.

KONCERTNÍ ruch ÍS8

Hora Kutná. Druhý koncert eského kvartetta za
spoluúinkování pani Marie Beltelheimové-Timoni. Poad:
Dvoák: Smycový koncert As-dur op. 105. — Schumann

:

Klavírní kvintett Es-dur op. 44. — Beethoven: Smycový
kvartett 8. E-moll op. 59. . 2.

Prostjov. Mstská hudební a zovní škola poá-
dala 19. ijna htdebni hodinu. Poad: Cesta k pochopení
krásna dramatických dél. Rozbor opery „Rusalka" od Ant.

Dvoáka. Pednesl uitel Josef Hlavatý. Hudební ukázky
na klavíru pednesl dr. Vojtch M>rka. a) 4 arie Rusalky,
b) Arie Ježibaby, c) Arie knžny (sle Zdenka Kubešová),
d) Arie Vodníka (p. J. Hlavatý), e) Sbor vil (sleny: Zd.
Kubešová, J Kudliková a L. Marišlerová). f) Sbor lesních

žinek (žákyn IV. roníku zpvu ízením uitele p. A. Ha-
nuše).

Protivín. Koncert pisecké filharmonie dne 13. ijna
1912 Porad: Dvoák: „Slavnostní pochod". Haydn: „Lon-
dýnská symfonie". Grieg: „Jaro". Smycový orchestr.

„V horách". Oboe, lesní roh a smycový orchestr. „Nor-
véžské tance". Velký orchestr. Smetana : Ouvertura k opee

„Hubika". Fibich: „Selanka". Klarinet solo, smvcový
orchestr Smetana: Baletní hudba z opery „Dv vdovy".
Klarinet solo: Oficiál P. Kudrna. Dirigent: Prof. Ladislav
Svcený.

Slaný. Pvecký spolek „Dalibor" poádal dne 20. íjna
koncert Pepy Bartoné.

HUDBA CÍRKEVNÍ
Praha. Missa festiva (sola, sbor, velký orchestr a

varhany), Graduale (sopran-solo a orchestr), Offertorium
(tenor-solo a orchestr) a Pangelinejua (smíšený sbor, ve ký
orchestr a varhany) od Em. Starého provedeny byly dne
20. íjna ve farním kostele sv. Havla.

Rajhrad. Dne 20 ijna. V. íhovský: „Missa in

hon. sancti Cyrilli etMethoiii". Graduale: F. Witt : „Locus
iste". Offertorium- Benz: „Domine Deus". Picka: „Tantum
ergo". (As-dur, mužský sbor)

Víde. Na slavnostním koncertu pi eucharistickém
kongresu ve Vídní provedeny pod mistrným ízením ka-
pelníka Niliuse dv rozmrná oratoria Dra A. M. Klafského
„Rosa mystica" pro sola, sbor a varhany, práce poutavé
originality a mohutné gradace a dra P. Hartmanna: „Po-
slední veee" na psoMv sestavený text M msignora
G A Ghezziho. Provedení obou dél bylo zásluhou ri-
genta, jenž dovedl všecky i skryté krásy partitury v pa-
tiné svtlo vyzvednouti, jakož i úinkujících: dvorního
orchestru, dvo.ního sboru, nkolika chlapeckých sbor
i etných sólist dvorní opery velmi zdailé a zanechalo
v etném auditoriu hluboký dojem.

UPRÁZDNNA MÍSTA
Chorvatský hudební a zpváky spolek „Dinara"

v Livné (Bosna) pijme iditele sboru pro svj hu-
dební sbor s pleihovými nástroji a zpváky sbor.
Žádoucno jest, aby žadatelé byli schopni cviiti náš
nov založený sokolský sbor. Plat dle domluvení. Na-
bídky butež zaslány na „Dináru''.

RUZNE ZPRÁVYin
* „Svatební noc", opera od Rud. Zamrzly, pijata ku

provozování Národním divadlem pražským.
* Dirigent a skladatel Oskar Nedbal vyznamenán ry-

tíským kižem Františka Josefa. Gratulujeme !

* O sesurovéní kritiky. Pímo neslýchané surovo-
sti dopustil se jakýsi V. Jaroš v asopisu „Divadlo".
Zde na vnou pamét výatek z jeho kritiky: „Pi prvním
vyzdvižení opony v „Daliboru" zarážel starý šlendrián di-

vadelní smeky ve sboru; bylo až úzko pozoro^dti, jak

sboristé pi svém prvním nástupu, jejž štbetají už vrabci
na steše, úzkostliv a strnule hledli na taktovku ka-
pelníka" atd. tená žasne, že podobná surovost, která
všude jinde byla by považována za pízrak mravní zpu-
stlosti, našla místo v listu vnovanému divadlu Jak muže
dopustit tento' list, aby se urážela apsobem pímo ustr-

nutí vzbuzujícím umlecká korporace, v níž za-
stoupeni jsou jednotlivci mající o umní vtších zásluh
než celý zástup výteník druhu p. V. Jaroše,*) kterému
jen z dopuštní božího dána možnost házeii tiskaskou
erní po lidech poctiv se živídch. Jak mohl dopustiti list,

aby celou korporaci urážel nejsurovjším zpsobem tento

V. Jaroš ? Škoda však každého slov atam, kde na míst je

jedin karabá. Vr. Novák.
* Akademický svaz pro literaturu a hudbu ve

Vídni projektuje v této sezón : Veer moderní hud-

*) Vtšina len operního sboru Národního divadla

jsou absolventi operních škol.
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by (Novák, Schonberg, Bartík). Veer písni Arn.
Schonberga (Schreker, Bittner, Schonberg, Berg, Webem).
Veer moderní hudby komorní (Reger, Pfitzner, Berg,
Webern). Orchestrální koncert Arn. Schonberga Pelleas a
Melisanda). Dále první provedeni vbec dvou dl Arn.
Schonberga : Erwartung a Die glcklche Hand.

* Dvoákv koncert, jejž íditi bude K. Kovao-
vic, o nmž byla zmínka v minulém ísla „Dalibora", po-
ádá „eskoslovanská hudební Unie" dne 9. prosince.

* Národní divadlo pipravuje nyní Straussv „Ohn
zmar" (Feuersnot). Po nm pijde na adu Fibichova
„Boue" a pak Wagnerv „Tristan".

* Kulturní práce profesora eské university dr. Zd
Nejedlého a jeho listu „Smetana". Jsou zievy, ped nimiž
ustoupiti musí slepá záš a zloba, ped nimiž druh i ne-
druh, pítel i nepítel, musí se sklonití v obdivu a vzdát
jim patinou úctu. Jsou to ti vyvoleni, jimž dáno je býti

tlumoníky pravého umní. Na míst nejpedniším stojí

tu sl. Destinova, zjev, jenž bude v historii našeho umní
zapsán písmem nesmazatelným. Krutá národnostní záš
našich od* kých nepátel sklonila se ped jejím umním,
starý i nový svt zápolí ve výrazu úcty, obdivu a nadšení,

není ve svt Cerbera, jenž nesklonil by se ped tímto

Orfeem. Však pece. Universitní profesor, jenž neštítil se
jiného umlce podezíván' z in nepoctivých, lovk, jenž

nechal na sob lpéti výtku, cti každého lovka krut se
dotýkající, hudební kritik, dokumentující nesíslnkráte
svoji nebetynou ignoranci, vyjel ve svém monstrosním
listu (již svým nazváním profanujícím jméno zakladatele
naší opery) na Pegasu své slovutnosti proti umlkyni
E. Destinové. Zdenk Nejedlý kontra Emma Destinová.
Tím je eeno vše Celá tragikomika této donkichotiady
vyznívá z onch slov. A jako slunce z rána rozhání je-

dovaté výpary bažin, tak umní sleny Destinové svou
vlastní aromocí rozežene hysterické blábolení chorých
duší. A tak také, umní její dlouho ješt bude nás blažit

zatím co p. prof Zd. Nejedlý vepsal do ohromné knihy
svých skvlých in in nový, v djinách úpadku kri-
tiky nezapomenutelný. In einen Dornenhecken, von Neid
und Gram verzehrt, muss er sich da verstecken der Win-
ter, Grimmbewehrt; von diirrem Laub umrauscht, er

lauert da und lauscht, wie, er das frohe Singen zu Schaden
konnte bringen. Však tam kde zái umní E. Destinové,
nedosáhne zloba a závist Zd. Nejedlého. V. N.

* Státní zkoušky z hudby jsou vzhledem k nedo-
statku vhodné zkušební místnosti odloženy do poloviny
prosince.

* „Filharmonie litomyšlská" utvoila se letošního roku
v Litomyšli k pstováni orchestrální hudby, pstované
dosud jen volným sdružením hudebním, které nyní nabyvši
pevných základ spolkových, bude moci se zdarem
v úspšné své innosti pokraovati a tak zachovat! dobrou
hudební povst rodišt Smetanova. Dirigentem jest hu-
dební skladatel pan ed. Bet. Šastný, osvdený propa-
gátor dl Smetanových. Orchestr ítá 40 výkonných sil.

* Rudolf Vondra, žák paní Boh. Rosenkranzové, vy-
stoupil s velkým úspchem jako Jeník v „Prodané" a
byl engažován za výhodných podmínek pro první obor
lyrického tenora k Zemskému divadlu v Lublani.

* Uitelská jednota okresu karlínského „Bude Pod-
ládevská" uspoádá tímsíní kurs pro výcvik uitel-
stva škol obecných a mšanských v nových metho-
dách vyuování zpvu na tchto školách. Utbná látka

kursu rozvržena jest takto: 1. ást všeobecná: Idea um
lecké výchovy. Djiny hudby. Píse národní a umlá.
2. ást theoretická: Akustika. Rytmus. Skladba homofonní
a polyfonní. Intonace. 3. ást praktická: Cviení rytmická,

sluchová. Hudební diktáty. Cviení hudební pamti. Prima-
vista. Zpv vícehlasý. 4. Hlas zpvný: Tvoení tónu a
kultura hlasová vbec. Hygiena hlasu. 5. Metodika: Prak-
tická cvieni se žáky „Pvecké školy ve Vysoanech".
Kurs bude míti 96 hodin. Vyuovati se bude ve stedu
a v sobotu odpoledne od 2 do 6 hod. od 6. listopadu do
8. února v budov škojní ve Vysoanech. Docenty kursu
jsou: Leop. Alex. Štraus, uitel, iditel „Pvecké školy
pro mládež ve Vysoanech", a Jan Urban, uitel a hudební

spisovatel. Kolejné za celý kurs jest 15 K, z nichž 5 K
budiž zasláno hned s pihláškou správci kursu p. íd. u.
Frant. Baborovskému, Vysoany 181, jinak by nemohlo
býti k pihlášce pihlíženo.

* Za píinou vydání prémie na rok 1912 vypi-
suje Klub pátel umní (hudební odbor) vedle soutže,
jejíž termín koní rokem 1912, novou soutž. Skladatelé
eští, rození na Morav nebo na Morav psobící, kteí
se chtjí soutže súastniti, zašletež píhodné skladby
(klavírní nebo pro sólový zpv) do 1. listopadu 1912 na
adresu: Hudební odbor Klubu pátel umní, Brno, Giskrova
ulice . 30.

* V Prostjov slavil sedmdesáté výroí „tatíek"
pveckého sdružení moravských uitel p. Eduard Skála,

jemuž sdruženi dkuje za všestrannou úinnou podporu
v nejtéžšich krisích a bojích jak umleckých tak i mate-
rielnich. Ed. Skála, nadšenec pro zpv sborový, jest muž
zdravých a pokrokových názor. — Blahopejeme.

* Náš krajan Pavel Ludikar odejel minulé dny do
Madridu, kde bude úinkovat! v šesti dnech na pti kon-
certech : v Beethovenov deváté, v jeho „Misse solemnis"
a v trojím koncertním provedení Parsifala. Týž bude v le-

tošní saison zpívat partie barytonové a sice : Saelose a
Wotana.

* Slavný basista ruský Šaljapin pracuje se spisova-
telem M. Gorkim na opee „Ivan S isanin".

* Mozartova pantomima „Le petites Riens", se-

psaná r. 1773 pro paížskou velkou operu, uvedena bude
v Lipsku s novvm librettem Emmy Grondomy na podklad
dat z Jahnova životopisu Mozartova.

* Camille Saint Saéns vzdal se podle nejnovjších
zpráv veškeré innosti pro divadlo a pracuje nyní na
hudb koncertní a sice Oratoriu na anglický text.

* Enrico Bossi komponuje velké sborové dílo rJo-
hanna Arc" na text Orsiniho.

* Willy Burmestr, jenž se od listopadu usídlí v Mni-
chov, kde oteve „nmeckou mistrovskou školu", uve-
ejnil práv nkolik pvodních skladeb: „Snní", „Valík"
a „Menuett" ve starém slohu.

* Na historickém koncert v Salzigu na Rýn byly

hrány poprvé neznámé rukopisné práce Beethovenovy

:

dvouvtý kvintett pro dechové nástroje a jednovtá se-

renada pro oboe, klarinett, lesní roh a fagot. Rukopisy
jsou majetkem dra Priegera z Bonnu.

* Profesor H. Martlan založil nové smycové kvar-

tetto.

* První mezinárodní hudebné paedagogický kon-
gres bude po velkonocich 1913 v Berlin. Jeho pro-
gram : I. Všeobecné otázky výchovy a vzdlání. II. Otázky
sociální a stavovské. III. Návrhy reorganisace hudebních
uiliš. IV. Nové výzkumy na poli umlého zpvu po
stránce theoretické i praktické. V. Reformy školního zpvu
na obecných a vyšších školách. Hudební vyuování na
pípravkách a uitelských ústavech. VI. Specielní otázky
na poli techniky a methodiky klavíru a nástroj smy-
cových.

* V Berlín konala se dne 27. íjna za pedsednictví
profesora a hudebního skladatele dra Maxe Schillingse

porada o založení státem uhnaného stavovského zastu-

pitelstva, jakési „hudební komory", jež by v budoucnosti
peovala o všecky stavovské zájmy hudebník.

* Nejvétší vkrnany svta, jež umístny budou v ko-

stele sv. Michala v Hamburku, blíži se svému dosta-

vní. Staví je firma Walcker & Comp. Nástroj má 163

rejstíky, 5 manuál, 1 pedál a pres 12.000 pišal.
* Zajímavou zprávu o rozmanité psobnosti rzných

hudebních nástroj na nervovou soustavu hrá podává
známý dirigent A. Nikisch, jenž tvrdí, že nejvétší vliv na
nervy hráe má hra hoboe a fagottu Ti také jsou nejpo-

pudlivjší a nejsnáze se rozilí. To vysvtluje tím, že

musí do strojku velmi pomalu a opatrné foukati. Tlakem
pak velké zásoby vzduchu v plicích nahromadného a
pomalu vypouštného žene se jim krev k hlav, ímž
trpí nervy znané. Nikisch doporuuje všem dirigentm
oproti hrám fagottu a hoboe nejvétši reservu a umír-
nnost.
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Z NAKLADATELSTVÍ m
Písn o mé milé pro 1 hlas s prvodem piana od

Rudolfa Vašaty, v nmž objevil se mnohoslibný kompo-
siní talent, nebo od písní Rudolfa Frimla, který dovedl
tak dobe vyhovt vkusu zpváka i posluchae, aniž by
tím zadal sebemén své umlecké cti, nebyly vci tak
melodicky svží, tak prostinké a pece tak úinné napsány.
V sešit jsou ti písn: 1. Má milá, co to v tvái máš,
2. Na té naší zahrádece a 3. Když té vedli ku oltái,

na jemná slova Ed. Rady. V melodiích tchto písní leží

jakási dráždivá sentimentalita a tou stanou se jisté velmi
záhy známými a oblíbenými. Sešit s nádhernou koloro-
vanou obálkou Telemannovou stoji pouze K 2 40. Nakla-
datel M. Urbánek, hudební závod, Praha, Jungmannova
tida . 14.

PIANA A MANINA
nej lepších firem se zárukou

za ceny ftejnižší
prodává

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel

v PRAZE, Hlávkv paSác.

F0RSTEROVY KLAVÍRY
F0RSTEROVA P i ANI NA
dostati lze ve všech lepších skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
ZaleZeno 1859. Zaloieno 1859.

Výhradn na

cottosouó mm. harmonia

!

zaízená továrna, též

piana a pianina

Rudolf Pajkr a spol. v Hradci Král.

Skladv: Budapeš, Praha, Víde.

Pedálová harmonia
pro školu, kostel a dm.

Cenníky zdarma a franko. Nejnižšl
msíní splátky.

Prt odvoláni se na tento asopis výhody.

%

Anr.ftrROF
HRADEC KRÁLOVÉ

školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,
ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,
koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,
lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A SyNOVÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejši hudební nástroje ze deva í kovu.
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PRO UEERV
k uctní památky

f

Jaroslava Vrchlického
doporuujeme následující skladby z jeho básní :

Melodrama.
Královna Emma. Melodram od . . Zd. Fibicha

(K 2 40)

Písn pro 1 hlas s prv. klavíru.
Nocturno K. Bendi

(K 1-50)

Modlitba. (Písn soumraku. 6 písní)Jos. B. Foerster
(2 K)

Jak drahokam) (Milad.
Pise

J
3 písn) '

Staré kouzlo noci letni.
K. Hoffmeister . .

Malovala na chaloupku.
J. Malát

Modlitba. (Pt písni.) . . .

K.

Dumka. (tyi písn)

Sny o štstí. (Cyklus 8 písni) . .

Pijácké písn. (Cyklus 13 písní)

Ó jen se dívej. (Dv písn) . .

Hoffmeister

(2 K)
(Serenády. 6 písní.)

(2 K)
(Pomnénkv 6 písní.)

(K 2-40)

J. Malát
(2 K)

J. Malát
(K 1 50)

Ad. Piská.ek
(3 K)

. K. Pospišil

(K 3-60)

.... K. Šikl

(1 K)

. . E. Tregler
(2 K)

(5 písní Op. 20)
. . . (K 160)

Dvojzpvy.
Motýli. Pro soprán a alt s prv klav. . V. Ríhovský

Part. K 150, hlasy po 30 h.

Mužské sbory á capella.
Pod oknem (s tenor, sólem.) (21 muž. tverozp /)

Jos Holý .... Part. 4 K, hlasy po K 120

Opuštný.1 (6 muMborR op. 37) Vítz. Novák

Podzimní.}

'"

J
(Rzné nálady)

Notturno.
Modlitba

Víš, když se napije pták
B. Vendler

Part. K 2-40) hlasy po 80 h

Ženský sbor s prvodem.
Jaro. l (4 sbory op. 14) . . . Ed. Tregler
Opuštný, j Part. K 1*80, hlasy po 80 h

Smíšený sbor s prvodem.
Slavnostní zpv op. 113 . . . Ant. Dvoák

Part. 3 K, hlasy po 40 h.

Prvod orchestru pjuje se v opise.

Veškery zde uvedené skladby hodi se dstojn
do programu posmrtných slavnosti Jaroslava

Vrchlického.

K dostání též ve všech venkovských knihkupectvích
jmenovit u nakladatale

MOJMÍRA URBÁNKA II PRAZE
komorního dodavatele,

Jungmannova t. 14, Hlávkv palác.•i

LIDOVÉVYDÁN(HUDEBNIN \

EDITION MOJMÍR URBÁNEK
Každé íslo stoji pouze 50 halé.

is. 1. a 2.

PRODANÁ
NEVSTA

Nejvétši vydaná sms 8 podlože-
ným textem. Upravil J. KRAUS.

C. 3.-6. KOVAÍK: ALBUM NEJOBLÍBE-
NJŠÍCH POPVK pro piano s podloženým
textem.— 1. Uténašllipy. 2. Kdyijenfks malou Andulkou.
3. eské dti. 4. Ten msíc. 5. Zelené haluzi. 6. Ta láska.

7. Drahota Polka. 8. Jeát já se podivám. 9. Šenkým.
. 6. BLODEK: „V STUDNI". Sms pro piano

s podloženým textem. Upravil J. KRAUS (17 stran).

. 7.-9. BIZET : „CARMEN", Sms pro piano.
Upravil E. KRAUS.

. 10.12. 0FFENBACH: „HOFFMANNOVY
POVÍDKY". Sms pro piano s podloženým textem.
Upravil E. KRAUS.

. 13. J. E. HUMMEL: SALONNÍ ALBUM,
pro piano.— 1 . Hvzda štstí. 2. Taneme I Valík. 3. Vzhru
do hor. 4. Cikánova píse. 5 Tambour-Major. Pochod.

. 14. JOS. STRAUSS : ALBUM VALÍK,
pro piano (22 strany). 1. Consortien. 2. Nilfluten. 3.

FrauenwUrde. 4. Rudolfskiange.

fyMiiy SLOUANŠkýcítnárod
pro piano s podlož, textem nebe pro zpv 8 prv. piana
upravil E. Kraus. 1. eská 2. Moravská. 3. Slovenská. 4. Slo-
vinská. 5. Chorvatská. 6. a 7. ernohorská. 8. a 9. Polská.

10. Bulharská 11. Ruská. 12. Srbská. 13. Lužicko-srbská.
14. Francouzská.

. 16. KMOCHOVO ALBUM POCHOD pro
piano. 1. Svži mysli. 2. Sláva císai a králi. 3. Konvalinky
(s textem). 4 Pozdrav všemi 5. Vesele dáli 6. Naše páni.

. 17. 18. ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ
pro zpv s prv piana nebo pro piano na 2 ruce s podl.

textem. 1 . Donauro v, Ticho po pšin. 2. Iradier, Holubice. 3.

Alabiev, Slavíek. 4. Kozlov, To vdl bych rád. 5. Varlamo v,

Krásný sarafán. 6. Diiblique, Nehorši sel 7. Pe jen,pe

SLETOVÉ ALBUM

9

SOKOLSKÉ
pro piano na 2 ruce s textem. I. Fr. Kmoch, Lvi silou. Po-
chod Sokol. 2. Jos. Nevseta (Cleveland). Svorn v ped.
Pochod americký. 3. Jos. AI. Horák, Slováci na slet pojed.
Slovácká píse. 4. Jos. Horák, Mamiko moja. Píse k 6.

sletu. 5. Fr. Krejík, Sláva Sokolstvul Pochod, píse. 6. Fr.

Kmoch, Píchod Sokolík. Poch. 7.K Pospíšil, Sokolkám.

Sletová pise. 8.A.Ma ák (Sofia),Pise junák plevenikých.

is. 20.

NI ZISK, NI SLÁVU.
Sms sokolských pisni pro piano na 2 ruce. — Složil

MOJMÍR URBÁNEK.

Žádejte katalogy zdarma. Proti obnoau pe-
dem franko. — Ve vydáváni se pokrauje.

Nakladatelství - Hudební závod - Sklad hudebnin

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel,

PRAHA,
v

Jungmannova trtda dislo 14.
Hlávkv paláo.

Zodpovdný redaktor Kud. Zamrzla. — Naki. a vyd. Mojmír Urbánek. — Dlnická knihtiskárna v raze.

9



DALIBOR,
AS HUDEBNÍ LISTY tfS

Vychází každý týden. — Pedplácí se : na tvrt roku K 2 40, na pl roku K 4'80, na rok K 9 60, do ciziny

12 K i s poštou. Kdo nevrátí ti po sob jdoucí ísla, považován jest za odbratele. Pedplatné jest splatno
a žalovatelno v Praze. — Redakce a administrace: Praha II., Jungmannova t. . 14.

Redaktor: Rudolf Zamrzla. Roník XXXV. — íslo 2-3. V Praze, 8. listopadu 1912.

Sbirku ve prospch zranných jihoslovanských brati zahajuje také
redakce našeho listu a prosíme, aby hudebnictvo sebe menším dárkem
na naši sbirku pamatovalo. Píspvky budou veejn v našem list
kvitovány. Redakce „Dalibora" vnuje 20 K.

RUDOLF ZAMRZLA:

RICHARD WAGNER.
Životopisný nástin.

Život Rich. Wagnera, tof kniha uzavená. Jeho
význam *: jako tvrce moderního hudebního dra-
matu je pln docenn, jeho esthetické zásady, vy-
plývající zjeho dl uznány evangeliem pravdy, krásy

a umní.
Nevede se více boj proti jeho dílu, ty patí

dnes již [minulosti. Nadlidská snaha Wagnerových
odprc v boji pl vku trvajícím nezadala jeho

umní.
Celá literatura pevyšující kvantitativn to, co vše

sám ] Wagner napsal, existuje dnes o jeho umní.
Není zjevu podobného v historii hudebního umní
všech vk, nebylo podobné houževnaté pravé

germánské vytrvalosti a pímo hory z místa zdviha-

jící energie, jakou shledáváme u R. Wagnera.

Ticet let uplynulo od jeho smrti. „Smr uinila

Wagnera vtším, nebo oistila jej od všeho malého
a jeho velikost roste stále do rozmr obra." Co
vykonal jako básník "a hudebník, filosof a myslitel,

co dal svému náiodu jako umlec a nositel kul-

tury — to mluví k nám dnes tisíci jazyky, to

se stalo kulturní mocí, která pes politická a národní
pouta otevírá lovenstvu nové svty.

V tom je síla jeho umní, které pes to, že je

tak specieln germánské jako žádné jiné, patí
celému svtu.

Vše, co bylo snem velikých prorok-básník

:

Herdera, Wielanda, Schillera, došlo ve Wagnerovi
a jím vytvoeném na znovuzrozené národní báji za-

loženém díle svého uskutenní.

Ne revolucionáem, ale reformátorem nutno bylo

nazvati Wagnera. Po Gluckovi, Weberovi a Marsch-
nerovi nemusilo býti jeho dílo revolucí, ale vývojem,
pokraováním, evolucí, ze které revoluci uinila ne-

chápavost, nkdy zlomyslnost, nejastji závist Wagne-
rových vrstevník.

Rozbouené kdysi moe ztichlo.

Nedorozumní a odpor vyvolaný v theorii jeho

spisy usmíila v praksi jeho díla hudebn bás-

nická.

asto opakovaná pravda o nesouhlasu mezi

theorii a praksi nebyla vyvrácena ani Wagnerem.
Dokonale nebylo Wagnerovi porozumno ani

dnes, nebo podnes je mnohým Wagner básníkem

dobrých operních libret, jiným zase skladatelem

dobré operní hudby. A pece jeho hudba vyvrá
z dramatu a jeho drama je založeno na hudb.

„Hudba není soupeem dramatu, ona jest jeho

matkou" (Wagner).

Hledti z jiného stanoviska na Wagnerovo dílo

bylo by nedorozumním — ovšem nedorozuml
ním jen pro pouhého „theoreti ka", nebo ti,

kdož jsou zárove hudebníky, cíti, jakou mocí jest

Wagnerova hudba a že jest umním rozhodn
sobstaným.

Jak jinak lze si vysvtliti její ohromný vliv na
tak zv. hudbu absolutní.

Pes to však je tu hudba souástí umle-
ckého díla, jednou ze složek „hudebního dra-
matu", a to složkou nerozdílnou.

Tato myšlenka, která asto vyznívala ze spis
básník a filosof osmnáctého století, došla v díle

Wagnerové svého uskutenní. ada jeho výtvor
od „Holanana" po „Parsifala" je svtlým toho do-
kladem.

I

Mládí a prvé skladby.

(1813-1833.)

Wilhelm Richard Wagner narodiil se v Lipsku

22. kvtna památného roku 1813.

Byla to boulivá doba, doba uvdomní národ-

ního a boje za svobodu.
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Jeho pedkové, vtšinou uitelé a kantoi, pso-
bili od pradávna v Sasku v rzných mstekách
a vesnicích. Teprve dd jeho pišel do Lipska, kde

zastával úad celniho výbérího.

Karl Friedrich Wilhelm Wagner, otec Richardv,

byl mužem vzdlaným, který vedle svého povolání

(úedník policie) pstoval se zálibou divadlo a sám
také vystupoval jako ochotník.

Z jeho manželství s Rosinou Beetzovou povstalo

devt dtí, z nichž nejmladším byl Richard. V pl
let po narození nejmladšího syna zemel otec a za-

nechal rodinu v dosti stísnných pomrech.
Po njaké dob vešla však Rosina Wagnerová

znovu ve satek a sice s Ludvíkem Geyerem, her-

cem dvorního divadla. Ten byl Richardovi dobrým
otcem.

L. Geyer, pvodn malí, pak herec a také spi-

sovatel, vštpoval záhy malému Richardovi lásku

k umni.
Prozatím marn, nebof hoch až do smrti svého

nevlastního otce neml smys'u pro umní.
L. Geyer zemel roku 1821. Po jeho smrti ode-

šel Richard na krátký as ku svému strýci do Eis-

lebenu a vstoupil pak do školy v Drážanech (tak zv.

Kreuzschule).

Jeho povaha a nadání byly zcela normální.

Richard byl nadaný hoch jako mnoho jiných, po-

vahy vzntlivé, vlivm lehce pístupné. Nadchnul-li se

pro nco, šel ihned pímo k cíli bez dlouhých okolk.

Když byla jeho báse, napsaná k úmrtí spolužáka,

poctna cenou, rozhodl se, že bude básníkem.

Když pak poznal dramata Shakespearova, napsal sám

ohromnou tragoedii „Leubald", ve které 42 osoby

byly povraždny, takže v posledním aktu byl spi-

sovatel nucen nechati vystupovat jich duchy.

Když se pesthovala jeho matka zase do Lipska,

byl Richard pijat do Mikulášské školy (1827).

Zde jiná okolnost mla na nho rozhodující vliv.

V koncertu v Gewandhausu slyšel Beethovenova

„Egmonta" a ihned se rozhodl, že svoji tragoedii

opatí podobnou hudbou. Aby nabyl potebného

hudebního vzdlání, opatil si na osm dn Logierovu

nauku o generalbassu.

Obtíže spojené se studiem hudební nauky vábily

jej a on se rozhodl, že bude hudebníkem.
Zvláštní hudební nadání neprojevoval hoch dosud

a jeho uitel klavíru vyjádil se, že „z nho nikdy

nic nebude". Pes to však lákalo jej hudební umní
a hoch nacviil tajn pedehra k „arostelci".

Když pak slyšel v Drážanech tuto pede-

hru za ízení K. M. Webera, bylo jeho rozhodnutí

státi se hudebníkem trvalé. Jeho touhou bylo : „Ani

císaem a.ii králem — ale tak státi zde a tak diri-

govat."

V Lipsku otevel se Richardovi nový svt. Zde

poznal v koncertech Gewandhausu Beethovenovy

symfonie. Beethoven psobil na nho dojmem sil-

ným a trvalým. Richard pustil se do skládání s energií

jemu vlastní. \ida skladeb pochází z té doby: „So-

náta", „Quartet", „Arie", „Pastýská hra" (vesms

z r. 1828).

Veliká náklonnost k Beethovenovi došla výrazu
ve tyrruní úprav jeho „Deváté". Také ouverturu

B-dur pro orchestr napsal, kterou provedl H. Dorn
ve dvorním divadle (1830). Tuto ouverturu „Pauken-
sclagouverture" zvanou nazývá sám Wagner „vrcho-

lem svých tehdejších pošetilostí".

Roku 1831 vstoupil Wagner na universitu jako

„studiosus Musicae". Lehkovážný život, jaký zde
vedl, záhy se mu zošklivil. Náhoda jej svedla s vý-
borným uitelem, který dovedl jeho nepodajnou po-
vahu upoutati a soustediti na ádném hudebním
studiu.

Pevnou a zkušenou rukou kantora tomášské školy

Theodora Weinliga veden, osvojil si Wagner d-
kladnou znalost všech taj nauky o harmonii, kontra-

punktu a hudebních forem. Za pl roku studia u Wein-
liga napsal Wagner adu skladeb, které sice ze-
teln ukazují urité vzory, ale které zárove skýtají

jasný obraz^nadání svého tvrce.

Jsou to : Dv klavírní sonáty (B-dur, A-dur),

„Polonaise" (D-dur) pro klavír tyrrun, „Fantasie"

(fis-moll) pro klavír, ti ouvertury pro orchestr, „Scéna

aarie", Scénická hudba ku Goetheovu „Faustu" a ko-

nen „Symfonie C dur".

V klavírních jeho skladbách pozorovati lze rzné
vzory. Tak na píklad Sonáta D-dur op. 1. (1832
u Breitkopfa a Hártela) upomíná velice urit na

Mozarta „Polonaise" op. 2. (Breitkopf a Hártel) zase

na Webera. Dležitou je Fantasie fis-moll (C. F. Kahnt

Nachf., 1905). V ní shledáváme akkordická spojení

píznaná pro Wagnera a upomínající ^ na motiv
touhy z „Tri stana", Allegro agitato [upomíná

na „Tannháusera" a konen v Adagiu užívá Wagner
poprvé pro celou jeho tvorbu píznaného „Doppel-

schlagu".

Také v orchestrových pedehrách jeví se talent jeho

v podobném svtle. Jeho „Koncertní ouvertura d-moll"

(1831) upomíná na Beethovena. Skladba ta prove-

dena byla poprvé v Lipsku o vánocích r. 1831, po

druhé v koncertu v Gewandhausu (23./1I. 1831)

s rozhodným úspchem a pijata takéj; kritikou^ ve-

lice pízniv.
Týž význam má ouvertura a závrená

hudba k Raupachov tragoedii „Král Enzio", kte-

rážto poslední upomíná siln na Beethovenova „Eg-

monta".

„Koncertní ouvertura C-dur" se závrení fugou

je zejmým dokladem ádné pípravy, jíž se dostalo

Wagnerovi u Weinliga. Tato skladba byla
]
prove-

dena poprvé v Lipsku v; koncertu Euterpy, pak v Ge-

wandhausu (30./IV. 1832) a konen naposled

r. 1873 v Bayreuthu pi píležitosti 60. narozenin

mistrových.

Nejvtšlho významu ze všech jmenovaných skla-

deb má „Symfonie C-dur". V ní dokumentujeme

zeteln Wagnerovo umní v ovládání kontrapunktu

a klasické formy. NejJokonalejší jsou ob vty

stední : Scherzo a Andante. Také s nkterými ef-

fekty orchestrálními, typickými pro pozdjšího Wag-

nera shledáme se v této skladb.
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Tato symfonie byla provedena poprvé v Praze

r. 1832. (Thematický rozbor od Oskara Eichberga

vyšel u H. Wolffa v Berlín.)

Poslední této ady skladeb jest ouvertura „Po-

lonia" (dokon. r. 1836), která byla poprvé prove-

dena teprve r. 1881 v soukromém koncertu v Pa-

lermu.

V Praze, kde Wagner meškal krátký as na

podzim r. 1832, povstal nártek libreta prvé jeho

opery ,Die Hochzeit", jejíž prvé dv scény za-

chovány jsou v celosti také v hudebním zpracování.

Ostatní Wagner zniil.

Zde setkáváme se s motivem pozdji v „Rhein-

goldu" užitém (tak zv. „Rheingoldmotiv". Zde také

Wagner poprvé užívá píznaného motivu.
Operní zlomek ten považují mnozí za významnjší

než druhý Wagnerúv operní pokus „Die Feen".

Jím koní prvá kapitola jeho života.

Wagnerova innost skladatelská jeví se tu ve

dvojím svtle. Skuten „nové" pináší jeho drama-

tický pokus („Die Hochzeit") a sice jen ve smyslu

hudebn dramatickém, v melodii pohybuje se Wagner
celkem na cestách známých. Jeho technická hotovost

nedosahovala tehdy oné jeho vzor ani vrstevník.

Uvážíme-li, že na p. Mendelssohn napsal svoji ouver-

turu k „Sommernachtstraumu" jako hoch 17letý, bude
nám jasno, že Wagner nebyl žádným zázraným
díttem. První pokusy skladatelské jeví energii, sílu

vle, dobrou pípravu, dobré nadání a pímo váš-

nivou pili.

II.

Bloudní.

(1833-1842.)

Úspchy, jichž dobyl Wagner svými skladbami,

nezlepšily jeho postavení hmotné. V lednu r. 1833
odjel ke svému bratrovi do Wiirzburgu, kde pijal

místo"sbormistra v tamním divadle. Zde poíná jeho

utrpení.

Otravná práce, o níž nezasvcenci nemají ani

pontí, stálý boj a vn neukojené snahy, které

nikdy nedojdou ani nepatrného uznání, snahy, nad
kterými peasto tupci krí rameny — to vše bylo

jeho údlem. V tomto ovzduší, otráveném ješt stá-

lou starostí o chléb, Wagner tvoil.

Mezi pohádkami od C. Gozziho našel také

onu „La Donna serpente", která jej tak pou-
tala, že ji petvoil na operní libreto s názvem
„Die Feen".

První dokonená opera Wagnerova mla zvláštní

osud, nebyla totiž nikdy za života autorova prove-

dena. Hidebn stojí toto dílo pod vlivem Webera
a Marschnera, jichž nedostihuje však ani zdaleka.

Pes to je však zajímavým dokladem pro vývoj

a další Wagnerovu tvorbu. Shledáváme se tu s pla-

ným bombastem, který je píznaným pro operu
„Rienzi", postrádáme však jakoukoli melodickou neb
harmonickou zajímavost dl pozdjších. Provedena
byla opera tato poprvé 29./ VI. 1880 v Mnichov.

Mezitím poznal Wagner znamenitou Schrder-

Devrientovu v roli Romea v Belliniho opee.

Toto nszapomenutelné pedstavení uinilo Wagnera
spisovatelem prvé kritické stati „Die Deutsche
Ooer", uveejnné v as>p ;su „Zeitung fiir die ele-

gante Welt" (10./ VII. 1834).

Wagner hledá v uenosti Nmc na poli hudeb-
ního umní píiny, pro nemají národní n-
meckou operu, poukazuje na Italy a Francouze,

u nichž je teba se Nmcm uiti, jak sáhnouti do
skuteného života. „Jen ten bude však mistrem, kdo
nebude psáti ani italsky ani francouzsky, ale n -
mecky."

V této brožue Wagner vystupuje píke proti

skladatelm nmeckým a dotýká se také nekritickým

zpsobem Weberovy „Euryanty".

V následujícím díle mly býti uplatnny zásady

vyslovené ve jmenované brožue. Tímto dílem byla

opera „Das Liebes ve rbot".

Mezitím však pijal Wagner místo kapelníka

v Magdeburgu a tento úad a práce 8 ním spjje íá

oddálily dokonení opery.

K Novému roku (1835) napsal Wagner „Novo-
roní kantátu", sestávající z ouvertury (c-moll)

a dvou sborových vt. Také novou symfonií (E-dur)

se Wagner zabýval, dokonil však pouze úvodní

Allegro a 29 takt Ad^gia. Vedle tchto skladeb

napsal ješt ouverturu „Christoph Co 1 um bus"
ku provedení stejnojmenné divadelní hry od T. Apela

.

Tato ouvertura jest nejvýznamnjší ze všech skla-

deb této jeho tvrí periody. Operu „Liebes-
verbot" dokonil Wagner v beznu 1836 v Mag-
deburgu.

Situace magdeburského divadla stala se nete-
ností obecenstva velice povážlivou. Dvojím ped-
stavením Wagnerovy opery, z nichž prvým mly
býti kryty výlohy s provedením spojené a druhé

mlo býti Wagnerovým pedstavením benefiním,

mla býti ukonena tato nepíznivá sezona.

Skladatel nastudoval operu s nejvtší rychlostí

a provedl ji 29./III. 1836. Pedstavení bylo násled-

kem nedostatené pípravy naprosto nedokonalé,

chaotické. Ke druhému pedstavení dostavili se z obe-

censtva pouze ti osoby a vedle toho povstala na

scén mezi úinkujícími rvaka, takže pedstavení

se vbec nekonalo „pro nepedvídané pekážky".
Touto událostí konilo jeho psobení v Magde-
burgu.

Marn pokoušel se Wagner, aby jeho opera byla

pijata v Berlín a Drážanech.
Zatím uprázdnilo se místo kapelníka v Ktfnig3-

bergu, které konen po dlouhém ekání obdržel.

Zde nastupuje nový moment v jeho život a tím

byla jeho svatba s herekou Wilhelminou Pla-
nerovou. Byla to mladá, hezká dívka, která po
jeho boku pozdji prožila nejtžší doby strádání a nouze,

která však byla povahy prosaické a nikdy nemla
porozumní pro jeho úkoly a snahy. S ní sezná-

mil se Wagner ješt v Migdeburgu a toto sezná-

mení konilo svatbou v Konigsbergj (24./XI. 1836).
* Rok prožil Wagner ve svém novém psobišti

mezi štstím lásky a starostmi o existenci, až ko-
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nen jeho psobení zde vzalo náhlý konec. Úpadek
divadlu hrozící a roztržka s chotí byly píiny jeho

náhlého, také pro vitele bolestného odchodu

z Konigsbergu.

Jediná ouvertura „Rule Britannia" byla plodem

jeho skladatelské innosti tohoto roku.

Také literárn byl Wagner inným. Vedle lánku
„Belliniho Norma" napsal podle románu H. Kóniga

„Die hohe Braut", skizzu operního libreta a za-

slal ji Scribemu do Paíže. Jeho pokus navázati styky

s Paíží zstal však bezvýsledným. Na tento Wag-
nerv text komponoval pozdji hudbu J.

Kittl, jehož

opera dávána pod názvem „Bianca und Giuseppe"

(19./II. 1848) v Praze.

Na podzim r. 1837 pijal Wagner místo kapel-

níka v Rize a tam také pijela za ním jeho cho,

s kterou se byl zatím smíil. Ovocem jeho sklada-

telské innosti v Rize bylo nkolik píležitostních

skladeb nemajících hlubšího významu. Také novou

operou se zabýval („Die gluckliche Bárenfamilie"),

nedokonil ji však a pistoupil k dílu, jež je prvým

z jeho vážných dl, t. j. „R i e n z i".

Ješt v Drážanech (v lét r. 1837) etl Wagner
Bulwerv román „Rienzi". Hrdina románu svou po-

vahou, svými snahami po velkých inech mocn
se dotkl jeho sympatií. Plány zhudebniti Rienzi

zstaly odchodem do Rigy prozatím neuskutenny.
Na podzim r. 1838 chopil se Wagner znovu této

myšlenky a napsal pes zimu prvé dva akty.

Zde poínají také jeho vztahy osobní k Meyer-

beerovi. Jimi doufal Wagner najiti cestu do Paíže
a tím dodliti spojení s velkou scénou.

Zajímavý jest dopis Meyerbeerovi. Wagner píše

mezi jiným : „Vášnivá náklonnost k Beethovenovi

uinila mne hudebníkem, ímž také prvá moje tvrí
síla ubírala se velice jednostranným smrem, zatím

však — a zvlášt co jsern vstoupil do skuteného

života a do prakse, zmnily se moje názory o sta-

novisku hudby a jmenovit hudby dramatické pod-

statn a nechci zapírat, že to byla práv Vaše díla,

která mn nový smr ukázala. Nebylo by zde vhodné

místo, abych se pustil do neobratných chvaloeí
o Vaší geniálnosti, jen tolik však podotýkám, že

jsem vidl rozluštnu dokonale úlohu Nmc ve Vás,

který Jste pednosti italské a francouzské školy sob
vzorem uinil a tím výtvory svého genia uinil vše-
obecným majetkem."

Vedle pozdjších výpad Wagnerových proti

Meyerbeerovi vyjímal by se onen dopis dosti po-

divn, kdyby nebyl zárove dokladem, že Wagner
v oné dob (1838) nebyl ješt povahou vyhranivší se

v uritou, pevnou umleckou individualitu.

„Rienzi" se svou scénickou a hudební nádherou,

dvojsbory, prvody, baletem atd. ml býti dílem,

jež vše to, co bylo píznaným pro velkou operu,

daleko pekonává.

Jen v jediném smru se to Wagnerovi podailo,

t. j. v nahromadní úžasného množství pouhých

efekt. Z hudebn dramatického stanoviska nedosa-

huje svého vzoru, Meyerbetra.

Psobení Wagnerovu v Rize uinn byl intrikami

H. Dorna náhlý konec; rozhodl se proto, že Rusko
opustí a odebere se do Paíže.

Tajn, bez prvodního listu pepravil se pes
hranice a vstoupil v malém msteku Pillau na

plachetní lo, která plula do Londýna. Bezmála
tyry nedle trvala tato dobrodružná cesta, nkoli-
kráte hrozilo ztroskotání lodi, a jednou byla

j
tato

zahnána do norského pístavu Sandwike.

Zde znovu oživla v jeho pamti povst o blud-

ném Hollananu, kterou již díve v Rize poznal

v Heineho „Salonu".

Konen dostihl beh Anglie. Po osmidenním
oddychu v Londýn pustil se do Francie, kde za-

mýšlel v Boulogne-sur-mer dokoniti ást „Rienzi".

Zde šastnou náhodou setkal se s Meyerbeerem,
který mu dal nkolik doporuení, a s nimi dostihl

kýžený cíl svého putování, Paíž.
Paíž pinesla Wagnerovi ohromné zklamání. Do-

poruením Meyerbeerovým získal sice spojení s i-

ditelem Velké opery Duponchelem, iditelem orkestru

téže opery Habeneckem a konen s nakladatelem

Schlesingrem, ale nadje kladené na ona spojení

se nesplnily.

Provedení Beethovenovy „Deváté" Habeneckem
nadchlo jej ku komponování „Faustovské ouver-
tury", marn však domáhali se provedení tohoto

díla.

Provedení opery „Liebesverbot" v divadle Re-
naissance bylo zmaeno úpadkem divadla. Také n-
kolik francouzských romancí komponoval Wagner,
marn však hledal pro n nakladatele.*)

V boji o existenci ucházel se také Wagner o místo

sborového zpváka v malém divadle, byl ale kapel-

níkem uznán neschopným. Když se navrátil Meyer-
beer do Paíže, zdálo se, že se jeho pomry zlepší.

Meyerbeer seznámil Wagnera s celou ad >u vynika-

jících umlc v Paíži žijících (Berlioz, Halévy, Scribe,

Heine a j.) a uvedl jej k iditeli Velké opery L. Pil-

letovi (nástupce Duponchela), který mu zajistil pro-

vedení nové, krátké dvou nebo tíaktové opery.

Wagner se rozhodl pro „Holanana", napsal dle

Heineho nártek básn a odevzdal jej Pilletovi

s prosbou, aby se postaral o vypracování francouz-

ského libreta.

Mezitím opustil Meyerbeer znovu Paíž a krátce

na to obdržel Wagner od Pilleta zprávu, že libreto

se mu líbí a že žádá, aby je Wagner penechal

jinému skladateli. Wagner odmítl s poátku
žádost Pilletovu, konen ale donucen doléhající nouzí

prodal nártek za 500 frank.**)

Jediným zdrojem Wagnerových píjm byly ho-

noráe za úpravu rzných operních melodií pro cor-

*) Ti z tchto skladeb vyšly pak jako píloha aso-
pisu „Europa".

**) Opera díe Wagnerova nártku nesla název „Le
vaisseau fantórne" a; jejím skladatelem byl Dietsch. Li-

breto napsal P. Fouché.
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net, flétnu, housle a jiné nástroje, jež objednával

a vydával Schlesinger.*)

V tchto neblahých pomrech dokonil operu

„R i e n z i" a poslal partituru do Drážan.

Povst o bludném Hjlanjnu ožila znovu v jeho

pamti. V krátkém ase napsal Wagner libreto a od-

jel v letních msících (1841) na venek do okolí Pa-

íže, kde také operu „Bludný Holanan" (Der

fliegende Hollánder) dokonil.

Ješt ped ukonením „Holanana" obdržel zprávu,

že jeho „Rienzi" byl drážanskou operou pijat a

krátce na to pijala také berlínská opera prosted-

nictvím Meyerbeera „Bludného Holanana".
Tžký existenní boj nebyl tím ovšem ukonen,

nebo do provedení obou dl uplynulo ješt mnoho
msíc.

Wagner napsal ješt nártek operního textu „Die
Bergwerke von Falun" a pak úplné operní

libreto „Die Sara zen in" (dokoneno v Dráža-
nech r. 1843), o hudební zpracování se vsak ne-

pokusil.

Z jara roku 1842 poaly pípravy k provedení

„Rienzi" v Drážanech a Wagner opustil po bezmála

tíletém pobytu Paíž a cizinu.

Pro umlecký jeho vývoj ml pobyt v Paíži

veliký, rozhodující význam. Jako kosmopolita hleda-

jící budoucnost nmecké opery ve splynutí vliv
italsko-francouzských, jako skladatel, jenž tmto
kosmopolitickým zásadám ve svých dílech dosud
pln hovl, vstoupil do Paíže a jako nadšený vla-

stenec ji opustil. Doba prožitá v Paíži byla

pro nho školou utrpení a bídy, ale také školou,

kterou prošel k sebepoznání, v nmž vytvoil dílo,

jež je základním kamenem té pyramidy, na jejímž

vrcholu stkví se „Parsifal".

Tímto dílem, íouto jitenkou nového umní byl

„Bludný Holanan".
Také literární innost Wagnerova jest dležitou,

nebo v ad jeho statí uveejnných ve Schle-

singrov „Gazette musicale", v asopisu „Europa"
a ve „Dresdner Abendzeitung" shledáváme se s mno-
hým zajímavým detailem ze života samého Wagnera**)
a s vrným obrazem paížského života.

len silný duch mohl projiti tuto zkoušku ohnm
a neutonouti v beznadjnosti. Wagnerovi byla tato

perioda života cestou z temnot ku svtlu.

(Pokraování.)

*) Pomoc, kterou poskytl Wagnerovi Meyerbeer,
nebyla správn ocenna. H. Fhck uvádí na p. slova
Edwarda Dannreuthera : „Co uinil Meyerbeer pro Wag-
nera ? Dal mu doporueni Leonu Pilletovi, a d be v-
dl, že ve Velké opee nebude míti neznámý nmecký
skladatel ani té nejmenší vyhlídky" — a dále : „Pak jej

pedstavil nakladateli Schlesingrovi a to je vše" - a hned
pod tím však teme v knize Finckové : „Doporuení
Schlesingrovi prokázalo velikou pomoc, nebo Wagner
byl by vyhladovl, kdyby Schlesinger nebyl mu dal pí-
ležitost, aby úpravou oper pro rzné nástroje a lánky
v hudebním listu uveejnnými vydlal na živobytí."

**) Ze 24 prací pojal Wagner do sebraných spis
jenom 11, ostatní uveejnny jsou v knize „Der junge
Wagner".

VACSLAV HANNO JARKA.

HUDEBNÍ VDA NA UNIVERSIT
VÍDESKÉ.

Až do roku 1856 nebyla hudba na vídeské univer-
sit vbec zastoupena. Fakt tento nemálo pekvapí toho,

kdo se domníval, že ve Vídni, v mésté s tak velikou
tradicí hudební o podobnou docenjru nebylo již dávno
postaráno. Ale v záptí též dovede si proto lehce vv-
svétliti, pro práv dru Eduardu Hanslickovi na základ
jeho povstného „Vom. mus kalisch Schonen" (1854) b io

udleno Venia legendi. Htnslick, za nedlouho jsa jmeno-
ván mimoádným, pak ádným profesorem, podržel sto-

lici hudební védy až do r 1894. Po jeho odchodu pokra-
oval v pednáškách hudebních zejména dr. Max Dietz
(habilitoval 1886) a dr. Jindich Rietsch (habilitoval 1895).

Tento poslední vyplnil pak místo dra Quido A ilera, který

po 13!etém psobeni na pražské nmecké universit po
volán byl r. 1898 do Vídn. Adler nebyl novým, ped-
nášel zde již v letech 1881 4.

Vedle tohoto výpotu nedovedu si odepít sdlit?
nkolik slov o tom, jak byla zde hudba též prakticky
pednášena resp. pstována. Byl zde oedevším Ant .ní i

Bruckner, tehdejší c. k. dvorní varhan k a profesor kon-
servatoe, který pednášel od roku 1875 theorii hudby,
zvlášt nauku o harmonii a kontrapunktu. R)ku 1891
uJlen mu byl doktorát filosofie honoris causa. Za ti
leta po jeho smrti (1896) ujal se lektorství Heman Gra-
dener, profesor vídeské konservatoe. Pi universit za
ložen byl též Akademický pvecký soolek. Imnuls vyšel
od právn k a prvým sbormistrem byl R. Weinwurm od
r. 1S50 až 1880 s nkolika menšími pestávkami. V jeho
absenci zastupoval jej zejména Richard Heuberger, nyní
profesor na vídeské c. k. akademii pro hudební a dra-
matické umní, pak Grádener nastoupil jeho místo, kte-

ré ož se teprve v poslední dob vz.1al. Nelze opome-
nouti, že i Felix Mottl zde v roce 1880 psobil.

Pihlédneme-li k nynjšku, vidíme, že hudba jest na
universit vídeské dosti rozsáhlým oborem. Vedle již

zmínných profesor Adlera a Dietze pednáší zde zna
menitý esthetik JU. a PhDr. Richard Wallaschek, který
letos ídí pro pokroilejší posluchte též enická cvi-

eni. Wallaschek pracoval v letech 1890—5 v BrlMckém
museu v Londýn a je vdátore n velkého jména. V prak-
tickém oddlení hudby uí nepetržit Grá ener harmonii
a kontrapunktu. Uiteli zpvu jsou dále F. Pawlikowský
a F. Madr, len orchestru dvorní opery. Pro posluchae
jsou zavedeni tímto též sluchová cviení. Lektorství na-
lezl zde i D Daubrawa, chorregent dvorní kaple, který
te o chorálu vati ánském a cvií kostelní zoév starý
i novjší. Pro historika hudebního jsou jeho pednášky
velké dležitosti.

Ale hlavní instituce, na kterou mže býti vídeská
universita právem hrda, jest její hudebn historický ústav.

Jest pomrn mladý, založen byl r. 1908 a nalezl veliké

prostorné místnosti v seminární b'idové fil. fakulty (IX.

Turkenstrasse 3). Dojista, že byl zízen po pikladé lip-

ském (H. Riemann). Akademický senát poznal, že ústav
lze svili jen dkladnému zkušenému histo-
riku a theoretiku v jedné osob. Ten nalezen
byl v dru Adlerovi, který na pražské nmecké universit
nejen hudebn vdecký seminá ídil, ale pro úastníky
jeho obtavé i kontraounkt oednášel Adler ie duší ví-

deského ústavu. Bioliotheka oosahuje na 2837 ísel
praktické hudby (Universal EJition pispívá vždy hned
nkolika výtisky) mimo hudebn vdecké literatury. Do-
voluji si zde podati pražským kruhm dojista vítanou
informaci o ústavním statutu. Pijeti stává se na základ
podané písemné práce nebo ústm zkoušky. Jakožto hlavní

podmínka pijetí oznauje se pro ádné leny znalost
kontrapunktu; pednost maji ti, kdož mimo této disci-

pliny ovládají analysi forem a instrumentaci. (Nkteí
lenové, jak jsem poznal, jsou souasné žáky hudební
akademie.) Pro mimoádné leny staí ku pijetí znalost
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harmonie ; tito pak vzdlávají se v kontraounktu v kursu

pi ústav zavedeném, který ídí skladatel dr. K. Weigl,

nebo navštvuji cviení všeobecná (Gradener). Vbec
panuje zde mezi docenty shoda (není zde pražské ne-

vraživosti) a svornost pak dává spolené práci skuten
vážný rys, který jest u nás dávno ždán. Smrodatné jest

ovšem mimo to nadáni vdecké. Úastníci zavazují

se pi pijetí pipraviti se dkladné na všecky
referáty, by tyto bylv pednášeny i od jiných len.
ádní lenové jsou povinni, v každém semestru aspo
jeden referát podati; thema udluje dr Adler, mže ale

v prvé ad samo zvi leno býti. Referáty se v sezení

pednesou a o nich se potom dispituje. Mimoádní úast-
níci a slabší jsou zavázáni súastniti se aspo jednou

za 2 semestry na t. zv. kooreferatu. Statut doporuuje
znalost jazyka francouzského, anglického a italského;

jakožto nutnost oznauje znalost aspo 2 moderních eí;
pes to ale doporouí pozornosti i literatury : španlskou,
holandskou a aspo jednu slovanskou Z ostatních disci-

plin na filosofické fakult doporouí k studiu : všecka
odvtví filosofie (zvlášt pak psycholog), djiny a jejich

pomocné vdy (nejvice palaeografii, nauku o djepisných
pramenech), djiny literatury, filologii klasickou i mo-
derní (germanistiku a romanistiku zvlášt), studium ar-

chiv a bibliothék, akustiku, fysiologii tónu a všeobecné
djiny uméní výtvarných.

Pro své leny a úastníky poádá ústav dále po-

vinná cviení v palaeografii semeiografii. V této poslední

se probírá nauka o neumách. Na program pichází

i otázka „Basso continuo", liturgika a záznamy biblio-

grafické. V letošním zimním semestru poádá se mensu-
rani kurs (asistent ústavu dr. Vilém Fischer) a kurs

instr. tabulatury (vede prof. dr. Koczirz).

V prvém sezení ml jsem píležitost poznati nkterá
thema referát: pracuje se ponejvíce ve století 17.— 19.,

Bach, Mozart, Beethoven; picházejí tu v úvahu i otázky
semeiografické (otázka quillismy, longy). Mnoho horuje

še vedle vídeských klasik i pro Brahmse. Z moderních
jsem poznal referát o R. Straussovi. Kult Wagnerv
jsem ale tžce postrádal, jakožto hlavní passus letošních

cviení studuje se piln forma varianí.

O vdecký dorost hudební jest ve Vídni tudíž vý-

borné postaráno Mžeme si zastesknouti, že v Praze

nejen podobného ústavu nemáme, ale že skutený v-
decký dorost nám chvbí. Na universit naši je hudba
oborem velice omezeným (prof Nejedlý, Stecker). Prvý
zavedl sice jakási cviení hudebn vdecká, ta však po-

strádají jakéhokoliv významu. Nezdá se ostatn, zda

osobnost dra Zd. Nejedlého je vbec vhodná k podob-
nému úkolu, který je zodpovdný a vyžaduje nejen váž-

ného historika, ale souasn i význaného písného theo-

retika hudebního. Ale takovým prof. Nejedlý není. To je

mj fakt, bohužel smutn seznaný.

Oprava. V pedešlém ísle bylo omylem sazee
vytištno v mém lánku „K pípadu Emmy Destinnové",

v druhém ádku z dola místo — hrdým odmítnutím hru-

bým odmítnutím. Oznamujeme opravu k vli zabránní
možných nedorozumní.

B 1BH03U3M DIVADLA

NÁRODNÍ DIVADLO.

Poslední vystoupení si. Destinnovy v „Tannháuseru"
znovu dokumentovalo veliké jejf umni a zárove jeho

mnohostrannost. Od realistických postav oper Pucciniho,

Mascagnlho, a Leoncavalla je tento pechod k poetické

bytosti, jakou je Alžbta tim pozoruhodnjší, ím vzdále-
njší sob tyto postavy jsou. Jen umlkyn prožívající

svoje role do nejmenších záchvv duše, mže podati na

tchto protilehlých pólech výkon tak ucelený. Po stránce

pvecké stoji slena ovšem výše každého posudku. Pan

Dinh Gilly znovu se pedstavil jako pvec velikého,
všech odstín schopného hlasu. Jeho Wolfram je po-
stava prosta nemístné mkkosti a proto také sympatická.
Paní Drill-Orridgeové role Venuše nesvdí. Bylo píliš
zetelno, že její doména leží jinde. V pátek 1. listopadu
pedstavila se poprvé jako Alžbta si. Šlechtova. Role ta

jí neobyejn dobe leží a proto byl její výkon velice .

dobrý. Po herecké stránce slena jist svoje podání ješt
prohloubí. —ský.

MSTSKÉ DIVADLO NA KRÁL. VINOHRADECH.

Šperk Madonin. Nová opera E. Wolf-Ferrariho jest

práce v mnohém zajímavá a pro širší vrstvy auditoria
velmi pitažlivá. Její libretto jest sice obsahem samým ne-
valné ceny — iní dojem krvavého románu — ale stavba
jeho je úinná — prudké kontrasty nálad a barev se vy-
stídávaji a poutají pozornost divákovu, že rád odpustí
tu a tam nedosti vyhrannou kresbu psychologickou.

Jako dj opery, tak i hudba, jsouc odleskem ovzduší,
vzdálena jest graciosniho humoru „Zuzanina tajemství".

Za to sálá touhou velkokvtých linií melodických, tu zase
pestrou mosaikou kreslí kiklavý a bujn pointovaný
uliní život jihoitalský, tu opt zahýí si v pusté orgii

camoristické krmy. Ferrari všude dávátušiti divadelníka-
routinéra, který ví, ím dosáhnouti úinu. Nejlépe se mu
to daí, jak eeno, v temperamentním líení ducha Nea-
pole, v mohutn koncipovaném závru prvého aktu a ve
vášnivé erotice nkolika scén druhého jednáni. Jinak není
vždy vzdálen svod novoitaiského verismu, který zavádi jej

nkde až píliš daleko, takže i mez, hraniící na banálnost
a trivialism tu a tam je tém pekroena. Ale ten celý
kolorit italského ovzduší i to z ásti omlouvá.

Novinka doznala na Vinohradech nejen velého pi-
jetí, ale i zvlášt pelivého nastudování. Režie (iditel

Stech) mobilisovala vše, co lze žádati v daných pomrech:
náladovou výpravu a precisní souhru. Dirigent (pan Ho-
leek) zaslouží plného uznání : bylo jist hodné tvrdým
oíškem, nastudován" — zejména se sborem — dílo tak
obtížné. Ze sólist sl. Vronská pekvapila vysplou hrou
— pvecky nebylo vše dosud v poádku : intonace i rytmus
pokulhával. Dva její partnei — pp. Krampera a ermák
uhájili se ctí svoji posici. —

Maria Labia, berlínská nástupkyn Emmy Destinnovy
hostovala po ti veery. Umlkyn nevšední, nejen hla-

sov mimoádn nadaná, ale i výten školená pvkvn,
již jest stejné pístupna „Nížina" jako „Traviata". Hlas
dramatického rozptí i síly, vzorné deklamující, zná za-

perliti se i v pesné, lehké, ušlechtile nuancované kollo-

ratue. A herecké podání? Pineslo mnoho odchylné ho
od bžných šablon, zajímavého v charakteristice — a už
tu pirozenou obhroublostí D'Albertovy Marty i to ga-
minství Carmeny Snad nejmén jejímu exterieuru svd-
ila Violetta — a mla i ta své neselhávající v úinu
momenty. Zdenk Knittl.

MSTSKÉ DIVADLO V PLZNI.

Dvoákova „Rusalka" náleží již po léta k nejoblibe-

njším repertoirním operám našeho divadla a proto pi
letošním svém prvním provedeni také doznala stejn vý-

borného pijetí se strany obecenstva, jako také provedení
se strany operního tlesa. U pultu dirigentského sedla
nová síla, p. Talich, který za krátkou dobu svého pso-
bení v Plzni získal si o orchestr mstského divadla

nemalých zásluh.

Obsazeni bylo ásten nové a sice zpívala pí. Ve-
veiková Ježibabu a vodníka pan Balke. Prvá zpvn
i hrou výborn podala svoji partii a p. Balke pochlubil

se opt svým krásným hlasovým materiálem Paní Vilí-

mová v partii kuchtíka pispla jak roztomilým humorem,
tak také i vdným podáním své role ku zdaru veera,
Rovnž i dámy Kubíková, Grimsonová a Ludikarová jako

lesní žmky a p. Hruška jako hajný.

Vedle práv jmenovaných objevila se na scén naši

nová sila a sice sl. Petanová v partii knžny. Pokud
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se dá z tohoto úkolu posouditi, vládne slena
hlasem, který sice nevyniká mohutností v hlubších a
stedních polohách, ve výšce však se zdrazuje a také

na vroucnosti nabývá Také zjevem svým i hrou uvedla
se slena velmi šastn.

Partie Rusalky byla opt — jako loni — svena pí.

Noemi Wolfové a princ p. Geitlerovi, což znamená, že
ob partie byly dobe a spolehliv opateny.

V reprisi „Rusalky" následkem ochuravní pí. Ve-
verkové zaskoil nkdejší len mstského divadla paní
Flajšhansová, jejíž prvoadý výkon v úloze „Ježibaby"
po zásluze nutno oceniti.

V „Prodané nevst" zazpíval pohostinsku p. Mirko
Štork Jeníka a zvítzil na celé áe.

EMM KONCERTY íl
r n - ís:

Koncert „Moravského smíšeného sboru*) uitel-
ského" (M. S. S. U.) v Rudolfinu 6. íjna 1912. Otázka
dokonalé reprodukce vokálních skladeb sborových velice

šastn u nás byla rozešena pveckými sdruženími. Dosud
stránka reprodukní bvla omezována se všemi pednostmi
a výsadami na zpvácké spolky, jichž rzné složení spo-
leenských vrstev, nesoucí sebou i rznost pesvdení a

názor, zakoenných v primitivním diletantismu a s ním
související neobmezené libivosti „Liedertafl", vyvrcholilo

v pociovanou potebu reformy spolovací za úelem ist
umleckým. Sdružení pvecká, jichž po vzoru „Pve-
ckého sdružení moravských uitel" (P. S. M U.) máme již

nkolik, jsou ve veliké.výhod proti zpváckým spolkm,
postrádajíce vší tžkopádnosti života spoikového, t. j. ne-
falšovaného „spolkaeni", vybíjejícího se nkdy velice roz-
marn. S P. S. M. U. vykonal jeho dirigent, prof. Vach za
nkolik let obrovský kus umlecké práce, mající význam jak

v absolutn pesném a dokonalém podání, tak i v opa-
tení výbru programu. Po úspších mužs ého pveckého
sboru, pokusil se prof. Vach sestaviti nový smíšený sbor
uitelek a uitel z okresu brnnského, potem asi 63,

s nímž se pražskému obecenstvu v nedli pedstavil.
Pedpoklady o novém tlese sborovém, jehož první vy-
stoupení v Praze vzbudilo veliký zájem/ nezklamal) pes
to, že orchestr tlumil výkony eminentn pvecké, kte-

rými prokázal M. S. S. Ú . velikou zdatnost pveckou a

kterým stáli vysoko nad . F., která má skoro tvrtinu
nových len. Z progiamu M S. S. U. zajímala nás
„novinka" skladatele Leoše Janáka „Amarus" pro
soli (tenor a baryton), smíšený sbor a orchestr. Skladba
byla komponovaná ped 18 (!) lety. Báse Vrchlického
strhla skladatele svým vzepjetím k výrazu ist drama-
tickému, který v prvních taktech prozrazuje autora velko-
lepé „Maryky Magdónovy". „Amarus" je písni touhy,
kterou chce vyzpívat istou rozkoš lidského štstí, jež je

Amarovi nedostupné. Smrt vítzn sahá po nm ve chvíli,

kdy zpit vní bezu a ste uchy na klášterním hbitov
zapomíná naliti oleje do vné lampy. Místy, jež jsou na-
nášena zpsobem, neznajícím pout ani v tónomalb ani

v modulaci hlasu lidského, uchvacuje svou smélos í, kterou
se nepodailo nékde sob samému zmoci Pes to ne-
známe umleckého epigonství u Janáka, což svdí
o schopnostech a originalit skladatelov. Jako malou výtku
namátkou uvádím nezvyklé rozdlení textu mezi tenor,
baryton a sbor, z nichž jist jednomu nebo druhému mohl
být dán úkol vypravovatele, aby tak pednosti drama-
tického díla více stouply. Pvecké výkony M. S. S. U. ve
Smetanov „eské písni", Dvoákov „Slavnostním zpvu"
a „Hymnu" (vci pražskému obecenstvu známé) stály na
výši požadavk. Zvlášt pokud „dovoloval" to orchestr

„. F.", prozaoval výborný soulad a minuciesní odstio-
vání v pednesu. Vlastnosti tyto potvrdily znova mistr-

nost dirigenta prof. Vácha. Na mimoádném úspchu
„Amara", jehož provedení byl autor pítomen, brali po-

*) Opoždno nemilým pehlédnutím.

dílu sólisté, výborní pvci pánové St. Tauber a M. Bal-
cárek, lenové P. S. M. U. —da.

eská Filharmonie vnovala celý svj tetí koncert
skladbám francouzského pvodu. H. Ra ba uda Noní
prvod, symfonická báse dle episody z Lenauova Fausta,

op. 6. zstavila nás chladnými. Piložený peklad jen po-
sluchai pekážel, žádaje svou hudebností daleko pile-

havjš ho pochopení komposiního.
Podobné se dlo 1 druhému dílu trilogie „Waldšrejn"

„Max a Tekla" od Vincence D'Indy. „Waldštejnv tábor"
a „Waldštejnova smrt" alespo rhytmem upoutávají po-
sluchae.

Paula Dukase „Ue arodj" psobil ovšem všemi
svými složkami cele a snadno své okolí pevýšil.

Debussyho „Faunovo odpldne" nepekvapuje dnes
již novotou, vn jeho harmonisaních effekt vyprchala.

Podobn slabým poadm by se poadatelstvo vy-
hnuto, kdyby vybíralo svj repertoir dle hodnoty a ne
dle toho, co se v cizin hraje.

Snaha, aby poady byly zaokrouhleny, vyzírala i z ná-
sledujícího koncertu, jenž obsahoval produkci nmeckou.

Mak se Regera „Koncert ve starém slohu", op.

123., napluje Haendlovu formu spletí drobných motívk,
jež rozdleny mezi skupinky stejných nástroj, kižují se

vzájemn a ile, iníce dojem zvíeného mraveništ. Chvíli

vnujete rádi pohled všemu tomu shonu, ale dlouho to

nevydržíte — u Regera je to práv tak. Pi všem obdivu
nad jeho polyfonií, neubráníte se dojmu jednotvárnosti.

Jestliže staí misti užívali rozdlení celého soiboru na
dvé skupiny, z nichž prvá byla tricinium, sestávající ze
tí solovvch nástroj a druhá ostatní orchestr, inili tak,

aby docílili kontrastu, kdežto Reger rozdrobiv orchestr

na množství skupinek, mezi sebou vzájemné se hašte-

ících, dociluje piv opaku — jednotvárnosti. Mimo to

psobí neohrabanost trubek, jichž užívá Reger nepiro-
zen, nut je do motiv houslových, pímo hrubé, a užití

joh s dusitky cize

Roztepené „Largo", jemuž roztrhaná modulace ne-
svdí, koní vydrženým tónem violoncella ; ten klidný

závr je psobivjším, než všechno to drobení.

Pedvedení nkterého z dvanácti koncert Haende-
lových by bylo vdnjší, než Regerova nadmutá imitace.

Další novinkou byla episoda z Odvsseovy pouti:

„Ostrov arodjky Kirxe" od E. B o e h e, op. 6 . 2.

Boeheovo líení je rozhodn interesantní. Zajímá barvou,
má invenci, rozmach i vzlet. Je tu také polyfome, a to

odvodnna; úelným užíváním všech tchto hiven zí-

skává zájem a úast posluchae. Užívaje jednotlivých ná-
stroj pirozen, tvoí skupiny, jež podávají sluchu zdravý
úin, a tím se posluchai pibližuje. Je to cennjší, než
plané umlkováni.

Jsou zde ovšem také délky, ale lahoda zvuku je iní
stravitelnjšími. Je zde i mnoho progressí — ale gradaci
umí délat a rozumí orchestru. Je symfonik v pravém slova
smyslu, umí vypravovat hudebné souvisle a je mu roz-
umt.

Zajímavo bylo, že po tomto ísle se inalounko tle-

skalo. Inu — Boehe není ješt v mod.
Stžejním bodem byla A. Brucknera symfonie

B-dur, v poadí pátá. Jestliže ve stavb prvé vty uchýlil

se Bruckner od ustálené formy zddné, setrvává hou-
ževnaté na dkladném propracování každého jednotlivého
thematu. Motivek, jenž zaznl u kobylky v houslích, ne-
odpoine si dív, až když zaharaší v trombonech i kon-
trabasech. Je to zpsob starého varhanického kompono-
vání — ale zni to všechno, a délkou dnes unavuje.
V místech náladových tato tyranie progresí ustává.

Sc^ierzo je zajímavé zmnami rhytmu, ale nejen stí-
dáním Landleru se synkopovaným Menuettem, i thema-
ticky. Mén se dnes zamlouvá zámna tónin. Dobromy-
slnost a prostota Scherza kontrastuje st vážnosti ostat-

ních vt.
Poslední ^vta je velice rozlenna . a hledá usilovn

východisko. Nalézá je ve vyvrcholeni závru druhým že-
sovým orchestrem, jenž pednáší chorál ve fortissimu,

všechnu motivaci hlavního orchestru úpln zastiuje.
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eské Filharmonii se v Obecním dom nedaí finann
tak, jak by zasluhovala. Je tím vina drahota míst a ped-
platného. Snad by pece bylo lépe slevit a naplnit sí ve
všech prostorách. Pro letošek je ovšem pozd.

eské kvartetto oslavilo svou dvacetiletou innost
koncertem eského spolku pro komorní hudbu a ped-
neslo ti památná díla autor pro naše sdružení význam-
ných. Byli to Bedich Smetana, Antonín Dvo-
ák a L. van Beethoven.

Smetanovým kvartettem „Z mého života" razilo si

naše sdružení cestu do srdcí všeho posluchastva na po-
átku své umlecké dráhy, dokázavši, že je to hudba ži-

vota schopná práv tak, jako dramatická díla nesmrtel-

ného tvrce eské hudby. Dvoákovi jako nejslavnjšíinu
našemu komornímu skladateli vzdán hold kvartettem

As dur, op._ 105. Z Beethovena, jemuž vlastn celou svou
jsoucnost eské kvartetto posvtilo, vyvolili koncertisté

jedno z nejposlednjších jeho dl, kvartet z cis-moll, op.
131. Toto složité dilo, vytvoené v nejvolnjší form, na-
bývá v pednesu našich kvartettist pehledné urovna-
nosti a nezbývá posluchai než vdný údiv nad snad-
nosti, s jakou se tak lehounce penášejí pes nejvtší
vrcholy umní. Celý veer byl srdenou oslavou našich

jubilant.

Spolek pro pstování písn uspoádal veer písní

Vítzslava Nováka. Provedení ujala, ee paní Marie Mu-
silová, jíž prvodcem byl p. Václav Štpán. Oba umlci
jsou ve stálém styku s díly Novákovými a jsou intimními
znalci záchvv musy Novákovy, bylo tedy provedeni
v rukou povolaných.

Bohatý poad obsahoval díla z mládí autora až k ny-
njší, jeho tvorb, a sice: Písn op. 4., Melancholie op.

25.. Údolí nového království op. 31., Notturna op. 35.,

Erotikon op. 46.

Cykly nejstarší „Písn" a „Melancholie", jakož i po-
slední „Erotikon" psobily svou procítností

;
jestli

u prvých vábí milá prostota, je to u posledních vášnivé
napjetí citu, jež nás rozncuje.

Vnitní básn Sovovy, jakož i Notturna jsou poslu-
chai vzdálenjší, a a hudba Novákova je pibližuje pro-
lnutím, nepsobí bezprostebn.

Veer byl záslužným inem, osvtlujícím písovou
tvorbu našeho prkopníka. Bohumil Vendler.

Pi tvrtením, minulého týdne, „stolovém" kon-
cert eské Filharmonie úinkoval hrou na varhany pan
Antonín Ledvina. Královský nástroj byl tentokráte hrou
pana Ledviny znehodnocen. My, kteí známe skvlé
hvzdy Kliku a Teglera, kteí slyšeli jsme virtuosní

hru Bonnettovu, nespokojíme se, teba i pi piv, pro-
dukcí nkolikátého ádu. eská Filharmonie mla by
opatrnji volili své sólisty pro veerni koncerty, nebo
i tu navštvuje Je obecenstvo za umleckým požitkem,
na jaké jsme u . F. uvykli.

iSliW KRITIKA
Dra Theofila Kowalského „Mše za zemelé" patí

k pomrné oosti skrovnému potu prací, které s pístup-
ností honosí se i vnitní hudební cenou. Celá práce ve-
dena jest slohem naprosto deklamaním. Vystižení ule-
nností rhytmické usnadnna jest caesurami v textu i hudb
vyznaenými a navzájem harmonujícími. Zpvní hlas, jehož
linie ze stední polohy nevybouje, podepen jest varhan-
ním prvodem harmonicky pípadným. Práce nepináší
ani po stránce vokální ani instrumentální valných obtíží

a bude zajisté schopna astého úspšného provozování
i s menším aparátem výkonným na menš ch krech ko-
stelních. Vladimír Knittl.

Emanuela Chvály „Šípková Rženka", pohádka
pro k avír na 2 ruce (nákladem J Otty jako píloha „Zlaté
Prahy"), jest práce hýící pímo duchaplnými nápady nejen
stránky melodické a harmonické, ale i rhytmické, jež

zvlášt místy pispívá k mistrné pímo charakteristice

a význané zvukomalb. Celý dj vystupuje ped du-
ševním naším zrakem s nevšední jasností. Program možno
tém takt po taktu sledovati Largo-grave vypráví nám
pp-akkordickými sledy o toulání princezny v opuštných
chodbách hradních, jež oživeno jen obasným zaskota-
ením, výborn charakterisovaným rhytmickými figurami
stídav v pravé i levé ruce. Princezna pijde konen
k hradní vži Puzena zvdavostí, líenou — con desiderio,

s originelními figurami rhytmickými i passažemi obou ruk— vkroí dovnit, spatí staenu pedoucí — vrení kolo-
vratu markýrováno figurami pravé ruky. Jata zvdavosti
požádá o veteno — cresc. — vezme ho do ruky, bodne
se a klesne jata spánkem — dim. Pvabné cantabile
kolébav vzedmutou kantilenou a rhytmy pravé ruky vy-
práví nám o spánku princeznin, o zarstajícím koví
šípkových rží. Celý ten zasnný klid vyrušen jest pí-
chodem prince — crescendo — pozdji sempe crescendo
a stringendo. Ten pronikne houštím, až se dostane
k hradu. Zde spati s úžasem — jenž vystižen rhytmickými
figurami levé ruky v posledním taktu ped tempo I. —
princeznu, probudí ji — con energico — tempo I. — V ce-
lém zámku nastane slavnostní ruch, jásání a oslavování
prince a šípkové Rženky — grandioso, v fff vrcho-
lící Technická stránka Chválovy skladby iní
znané požadavky na hráovu vysplost. Kombinace
akkordové i passažové vyžadují vyššiho stupn techniky,

rhytmika pak znanou pevnost. I smysl pro plastiku

pednesu jeví se nezbytným. Skladba tžící i co do
zvukovosti ze všech výhod nástroje samého, zstane
ozdobou dl klavírní tvorby a bude jist novým — clou —
reperíoiru vyškolených pianist. Vladimír Knittl.

DOPISY

Budapeš. „H ó m u p i p o k e". (Popelka.) Opera od
A. Buttykaye. V sobotu dne 26. íjna objevila se na zdejší

královské opee poprvé s Muným úspchem Buttykayova
Hamupipoke. Dj „Hamupipoke" jest naivní, protkán hu-
morem — až drastickým Hostinského libretto jest vskutku
proti uherské jmenovkyni ideáln, poetické i opravdovjší.
Srdce uherské ponelušky nebylo lhostejné venkovskému
synku Pistovi: ale dve stane se královnou, tento rys

v pohádce neml bj ti. A hudba? Postavu „Pooelky" opedl
skladatel nžnou, tklivou melodií. Na mnohých místech
pokloní se v galerii chytlavým v-ilíkem; zaburácí-li na

scén drascký humor: umlkne skladatel a národ se ha-
šteí, smje, zlobí bsz hudby. Autor vyhnul se aspo ba-
nálnosti v hudb, neuinilo-li tak libretto. Skladatel chtje
se všem zavdéitl, snesl pro svou pohádku arie,

duetta, wagnerovsky založené výjevy i melodrama.
O h uný úspch piinila se cho skladatelova paníBrtty-
kayová-Kosaryová, jež naivní „Popelku" sehrála i zazpí-

vala znamenit. I sestry Popeliny : Petronella a Ludmila
byly v dobrých rukách. Jim piléhal dobrý tenorista Kor-
nyey v roli krále, jediné to vážné úloze. Maarské noviny
oplývají chválou, nmecké vzoomínají Humperdincka, jemuž
Buttykay se nevyrovná. Naši Popelku mistra Rozkošného
nedostihuje ani poetiností, ani v hudebních krásách. Ped
tim, dne 24. ijna, zpíval v král. opee Karel Burian
„Tannháusera" pi dom úplné vyprodaném a s úspchem
takovým, že mimo nj, žádný zpvák se ním nemže po-

chlubiti. Kyas.

Plze. (Koncert Jana Kubelíka.) Po delší

dob opt zavítal mistr Knbelík do Plzn, kde má pe-
hojn ctitel. Pichod jeho byl tentokráte umožnn ob-
tavosti komitétu pro poádání komorních koncert. Kdy-
bychom chtli podrobili výkony mistrovy na novo obšír-

njšímu ocenní, musili bychom tak initi pouze novými
slovy. Vcn dá se o Kubelíkov h,e jen íci, že postu-

pem asu jeho umlecké pojetí se prohloubilo a spolu

s jeho ostatními umleckými vlastnostmi tvoí skvlý ce-
lek. Tentokráte zahájil Kubelik svj program H-m >1! kon-
certem Saint-Sanse, novinkou to pro Plze, naež zahrál
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Bacha, Dvoáka, Wieawského, Paganlniho, Slndlnga a

ajkovského.

Víde. Gustav Mahler: Das Lied von der
Erde. (První provedení ve Vídni dne 4 listopadu 1912

na I. koncert Singakademie.) Velduch Mahlerv vnikal

ím dále tím více do filosofického jádra hudby a jediný

též mohl stvoiti dílo tak nezmrné hloubky. Píse
o zemi není než obrazem vlastni jeho osobnosti. Byl-li

to Goethev Faust v osmé symfo' ii, jsou zde vzati za
podklad staroínští básníci. Nelze íci, že by v této sym-
fonii byly dv složky: bakchantské veselí na jedné a re-

signace na stran druhé. Nikoliv. Do takového opojení
vpadne tón resignace, odvodnný a psychologicky nej-

správnjší! Vpadne bezprostedné a psobí. I. vta:
Das Trinklied vom Jammer der Erde se strofickým zá-
vrem: Dunkel ist das Leben, ist der Tod, je v tetím
oddílu rozšíena práv jediným momentem resignani
nálady, kterou ale zaplaší opt bezstarostný zpv na
Bakcha. JI. Der Einsame im Herbst. Vta tžké dusivé
nálady. lovk osamocený vzpomíná tu jara života, kvílí

a marn touží po jeho návratu.
„Mein Herz ist míide

leh weine viel in melnen Einsamkeiten.
Der Herbst in meinem Herzen wáhrt zu lange.

Sonne der Liebe, willst du mir mehr scheinen,
um meine bittereTránenmildaufzutrocknen?"

Jediným istým hymnem na život je vta III. a IV.

:

„O Mládí" humorem prosycena a bezstarostným veselím,
„o Kráse", plna svtla a tepla „vn Ženského". V. vta
líí lovka, jenž nedbá nieho a opíjí se do konce ži-

votem. Jej neupoutá ani pes noc pišlé jaro, jak mu
pták vypráví. Opájí se dál. Závr „Der Abschied" je vtou
nejdelší. Zde Mahler dal svj osobitý nejbolestnjší výraz.
Mezivétu metafysického obsahu smíme postavíti jen vedle
Beethovenovy deváté symfonie:

Du, mein Freund,
mlr war auf dieser Welt das Gliick nicht hold I

Z tchto slov mluví sám Mahler!
Ich suché Ruhe fiir mein einsam Herz.
Ich wandle nach der Heimat!

Still ist mein Herz und harret seiner Stunde !

Dir liebe Erde, alluberall bliiht auf im Lenz und grunt
aufs neu! Alluberall und ewig blauen Licht die Fernen

Ewig .... Ewig ....

Tímto slovem nkolikráte opakovaným, až zmírajícím,
koní Píse o zemi Dílo Mahlerovo je nám jasné. Do-
jem, jaký jsem si odnášel z nho, nebude mi nikdy
smazán. Bruno Walter, kapelník dvorní opery, dirigoval
dílo svého Mistra. Dirigoval je prost ideáln, jak jen
bylo lze oekávati. Orchestr Konzertvereinu, pvci dvorní
opery Miller (tenor v I., III., V.) a Weidemann (baryton)
pevzali své party taktéž s velikou pietou. Ped tím
provedeny byly 3 skladby vdkyn anglických sufražetek
Ethel Smythové. Upírám jim právo býti reprodukovánu
souasn s dílem Nesmrtelného.

Vács[av HamQ jQrka

KONCERTNÍ ruch
Žádáme slavné pvecké spolky a pp. po-

adatele koncert za pravidelné zasiláni pro-
gram, po pípad i struných posudk.

Kralupy. Pvecko-hudební spolek „Fibich" v Kralu-
pech n. Vit. a_Pvecko-hudebni sdružení na Mlníce pro-
vedlo dne 27. íjna a 3. a 10. listopadu oratorium An-
tonína Dvoáka „Stabat Mater" pro sola, smíšený sbor
a klavír. Sólisté: sl. Máša Sýkorová soprán, pí. Božena
Tmová alt, p. Karel Hraba, tenor, p. Olto Kretschmer
bas. Dirigent p. Jarka Ždímal. Nastudovali : si. Rž. Va-
lentová, p. K. Opoenský a p. |. Ždímal. U klavíru p.
JUC. Karel Jirák v ástech sólových a p. Fr. Neuman
v ástech sborových.

Písek. Koncert pvecko-hudebního spolku Otavan-
Gregora dne 26. íjna. Poad: 1. Klika: Naše perla.

(Mužský sbor.) 2. Fibich: a) Po lásce tvé. b) O tob
sním. Dvojzpvy s prvodem klavíru. (Ženský sbor.)

3. Fibich: Ždáni a Dvoák: Veerní les. (Sm šené sbory.)

4. Hruška: Vzpomínka a Veerní modlitba. Solo pro
violoncello (p. L. Wolf). 5. Novotný: Libicke oísné.

(Ženský sbor unisono.) 6. Jeremiáš: Hej, Slované! (Muž-
ský sbor s prvodem klavíru a harmonia ) Dirigent e-
nk Šnohl. U klavíru pp. MUDr. R. Kohn a J. Hruška.

U harmonia p. J. Hruška.
Plze. Pvecký kroužek „Smetana" poádal dne

7. listopadu svj ádný podzimní koncert za spoluúinko-
vání pí. Anny Veverkové. Mužský sbor pednesl : Suk

:

„Ranný" a „Varaždínský bán". Novák: „Už to žito na
souvrati", „Kyjov" a „Dvanáct bílých sokol". Ze sbo-
rové literatury cizí pedneseny Flohna „jarní jitro" a
Rillé-a „Muenníci v arén". Ze sólových písní pedne-
seny

r
mimo jiné též Dvoák a Stecher.

Ústí n. Orlici. Koncert zpváckého spolku „Lukeš"
dne 3. listopadu. Spoluúinkující : Fr. Kolá, koncertní

pvec a houslista Fr. Líhaík. Poad: Rutte: „Máj", smí-

šený sbor. Bériot: „Devátý houslový koncert" s prvo-
dem klavíru. Smetana: Arie Kaliny z opery „Tajemství".

D'Arma Dietz: „Pvec", pro smíšený sbor a houslové
solo s prvodem klavíru. Novák : „Slovenské písn".
Hnilika: „Pise beze slov", Kocian: „Valše Intermezzo",

pro septett. (Hudební odbor). Novotný : „eské národní

písn". Vymetal: „ervená voda", smíšený sbor s pr-
vodem klavíru. Dirigent Fr. Spindler. Klavírní prvod
pí. A. Heranová a Fr. Spindler.

PIANA A PIAHINA
nej lepších firem se zárukou

za ceny rvejmžší
prodává

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel

v PRAZE, Hlávkv palác.

HUDBA CÍRKEVNÍ I

2
T

Rajhrad. Dne 27 íjna. Mše: Jos. Gruber „Missa
in hon. Seti Peti". Graduale. Benz: „Locus isle". Offer-
torium. Benz: „Domine Deus". Ig. Mitterer: „Tantum
ergo". — Dne 1. listopadu. Mše: Zangl Op. 72. Graduale.
Koenen : „Timete Dominm". Offertorium. Witt : „Justo-
rum animae". Tantum ergo. Mitterer. Odpoledne na
hbitov : Sychra : „Hrob vás pojal". Drahlovský : „Ote
náš". Gregor: „Duše vících". — V sobotu 2. listopadu:

ihovský: „Requiem". Singer: „Libera". Wittj „Salv".
Horák: „Animas". — V nedli 3 listopadu: ihovský:
„Missa Dominicalis". Graduale. Stehle: „Liberasti nos".
Offertorium. Witt: „De profuudis".

UPRÁZDNNA MÍSTA
Filh. spolek Beseda Brnnská vypisuje konkurs na

místo výpomocného uitele pro hru na klavir, zpv sbo-
rový a elementární theorii. Žádosti do 8 dn iditelství
školy (Besední dm), jež podá i bližší informace.
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RUZNE ZPRÁVY
Obsah a titulní list XXXIV. roniku „Dalibora"

bude piložen ku píštímu íslu.

* eské kvartetto slavilo 29. íjna jubileum dvaceti-

leté veejné innosti. Za tu dobu získalo si toto sdružení
nejen velé sympathie doma, ale i zasloužené uznání
ciziny, jež klade je v etném potu smycových kvartett

na prvé místo nejen vysplostí technickou, ale i musi-
kálni reprodukcí. Zejména v pracích mistr tvorby ko-

morní: Haydena, Mozarta a Beethovena, stží našla by
konkurenta. — Blahopejeme 1

* Claude Debussy, známý francouzský hudební
impressionista, jest i výborným kritikem. Sbírku svých
bitkých essayí vydávati bude v Revue Blanche pod ná-

zvem: „Monsieur Croche aut diletante".
* V „Neue Zeitschrift fr Musik" jest lánek z péra

nmeckého hudebního spisovatele janetschka, jenž obsa-
huje nadmíru píznivý a lichotivý posudek o pražském
hudebním život eském. Zejména Národní divadlo, jakož
i divadlo vinohradské a eská Filharmonie docházejí tu

zaslouženého ocenní.
* tyicetileté výroí virtuosní dráhy a ticetileté

výroí plodné innosti paedagogické slavil v Budapešti
známý virtuos skladatel Eugen šl. Hubay. Slavnost trvala

pt dni. Zahájena byla 3. listopadu slavnostní schzí
v král. uherské zemské hudební akademii. Veer poádán
slavnostní banket. 4 listopadu velký koncert, ízený
oslavencem. 5. listopadu samostatný Hubayv koncert,

pi nmž byl orchestr sestaven z mistrových žák a
žáky 8. listopadu slavnostní pedstaveni Hubayovy opery
„Housla cremonský" a 10. listopadu slavnostní pedsta-
vení orery „Vesnický lump".

* Edgar Tinel. iditel vysoké hud. školy bruselské ze-

mel ve vku 58 let. Tinel, známý pianista.varhanik a skladatel,

narodil se 27. bezna 1854 v Sinay. Vzdlával se od roku
1863 na bruselské konservatoi u Brasslna, Gevaerta a
Kufferatha. R. 1877 získal kantátou „Roland" první skla-

datelskou cenu. R. 1882 stal se iditelem ústavu pro cír-

kevní hudbu v Malin, r. 1889 inspektorem státn pod-
porovaných hudebních škol, r. 1896 profesorem kontra-

punktu na konservatoi v Bruselu. Z jeho innosti skla-

datelské pochází vedle mnoha jiných prací hudební drama
„Godolena", Tedeum, oratorium „František", etná motetta

a klavírní skladby. Z prací theoretických vydal spis o cho-

rálu gregorianském.
* Premiéra Straussovy opery „Ohn zmar" (Feuers-

not) na Národním divadle bude v úterý 12. listopadu.
* „Solidnímu kritikovi se o faktech nikdy nic nezdá,"

volal svého asu rozhorlen prof. Zd. Nejedlý. (Smetana,
ro. II. str. 160.) Neni to ovšem poprvé, co pan profesor
se svými zásadami je v rozporu a také nyní, kdy píše
ohromné dležité (ba pímo historické) zprávy o generální

zkoušce na Straussovu „Ariadnu na Naxu", není to po-
prvé, co piše naivnosti, nebo se mu zdálo, že Strauss
užívá tam nkterých (?) starých drnkacích
nástroj. Tomu ovšem tak není, ale pan profesor
nemže pece za to, že nikdo nevvdal žádný rozbor a
tím on byl pipraven o odborné vdomosti. Nkteré listy

psaly totiž, že pi premiée díla bude se hráti na staré

nástroje (ovšem staré housle, violy atd ). Z toho však
vyrozuml pan profesor, že jsou to snad njaké staré již

neužívané nástroje drnkací. Že to, co slyšel, bylo oby-
ejné pizzikato houslí, to dle sluchu nepoznal. A proto:
„Solidnímu kritikovi se o faktech nikdy nic nezdá I"

V. N.
* „Ariadna na Naxu", poslední dílo Rich. Strausse,

provedena byla poprvé 25. íjna ve Stuttgartu. Premiéru
ídil autor, režii vedl Reinhardt a jako sólisté úinkovali
Siemsova, Zeriza, Jadlowker a j. Straussovo dílo je

dohrou illl. jedu.) Moliérovy hry „Mšan šlechticem" a
má býti ástené satirou na dosud panující pomry um-
lecké. Proveden) díla nebylo daleko takovou sensací, jako
tomu bylo s „Elektrou", nebo „Ržovým kavalírem". Hudba

„Ariadny" upominá slohem svým na „Ržového kavalíra*
skýtá vlak v nkterých ástech (na p. v koloraturni arii

Zerbinetty) takových obtíži, že autor byl nucen vydatn
škrtat. Dle nkterých zpráv pepracuje Strauss dílo velice
podstatn a úpraví je pro veliký orchestr.

* Spolenost Národního divadla v Praze konala
27. íjna valnou hromadu. Pedsedou zvolen opt dvorní
rada profesor dr. Jar. Hlava, za místopedsedu Jaroslav
Kose a za leny spolenosti pp. dr. Vladimír Škarda, prof.

dr. Deyl, prof. dr. Heveroch, prof. K. B. Mádl a nakladatel
Vilímek; za náhradníky pp. Toman, cis. rada Macháek a
Moravec; za revisory út pp. docent Kose a profesor
dr. Honl.

* Vídeské listy krítisují správu dvorní operv pro
její smlouvy s pvci. leden zpivá pohostinsky tam, druhý
onde, jedna z pvky potebuje oddechu po pohostinských
hrách jinde, dva, ti jsou nemocni, orkestr zaneprázdnn
je píliš svými filharmonickými koncerty — ale jinak je

prý tam všecko v poádku

!

* Skladatel Charpentier byl 38 hlasy proti 21 zvolen
po Massenetovi lenem francouzské akademie. Nový aka-
demik už dokonil ohlášenou operu „Láska v pedmstí".
Má celkem tyry akty a prolog. Charpentier umožnil svým
pátelm, aby si poslechli výatky z nové jeho skladby.

Udlaly prý hluboký dojem. Nová opera bude prvn pro-

vedena v Monte Carlu a pak teprve v „Komické opee"
paížsk kde pijde na adu po „Pompejské tanenici"
od Jana Nouguesa.

* Mistr Josef Nešvera vyznamenán panovníkem ry-

tíským ádem Františka Josefa. Vyznamenání jist zde
pišlo pln zasloužen. Gratulujeme 1

* V Brn utvoilo se komorní sdružení: SI M. Dvo-
áková (klavír) a pánové L. Malý (I. housle), D a-

chov (II. housle), P. Ddeek (viola) a Korele
(cello).

Z nakladatelství bb
Walter von Molo, Ums Msnschentum. (Za lid-

stvím.) Prvý svazek románové trilogie Schillerovské.

(Brož. 4 K 80 h. Nákladem Schustera a Loeftlera v Ber-

lín.) S obdivuhodnou odvahou uinil zde autor, jenž do-

cílil svými již díve vydanými romány významných úsp-
ch, osobu Schillerovu hrdinou a stžejní osou své romá-
nové trilogie. Osoby jeho dl, známé nám ze školních

lektur, zde oživují, jednají, nade všechny pak vyniká

olbimský duch Schillerv, vášnivý a nespoutaný tempe-
rament, jehož reflex jeví se v celé jeho tvorb. Vnitní
vývin a uzráni básníka vylíeno tak plasticky, jako žádnému
jeho biografu dosud se nepodailo.

Odebírejte o rozšiujte .Dalibora'!

ikolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
l zde se smycem, is. 0 za 18 K, is. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

S lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

: E za 130 K.

j V. F. ERVENÍ A S9N0VÉ v Hradci Králové.

S Nejdokonaleji hudební nástroje ze deva i kovu.
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NOVINKY EPICE M. U.
Klavir.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro piano na 2 ruce s pod-
loženým ttxtem (lze též použiti piozpv apiano)Kl*—
Obsah: 1. Diibuque. Nehnvej se drahá máti. 2. Krásný
sarafán 3. Kozlov, To védl bych rád. 4. Alabiev, Sla

viek 5. Donaurov, Ticho po pšin. 6. Pe jen, pe.
7. Yradier, Holoubek (Hbitove).

ALBUM SALONNÍ. Oblíbené salonní skladby pro piano

na 2 ruce upravil E. Kraus. Svazek II. (60 stran) K 1 80
(místo ca. 28 K). Obsah: 1. Bach, Probuzeni jara 2. Ba-
darzewska, Vyslyšená prosba. 3. Ascher, Dozia. 4.

Wollenhaupt, La Gazella. 5. Ascher, Fanfáre militaire.

6. Wallace, Malá konc. polka. 7. Rlchards, Victoria. 8.

Richards, Veerní píse ptáete. 9 Oesten, Alpy v zái.

10. Oesten, Nové jaro ll.Egghard, Št^anova touha po
domov. 12. Ketterer. La Chatelaine.

KRAUS, TI SONATINY pro piano na 4 ruce v snadném
slohu . . . K 180

Vynikající paedagog pan B. V. v Praze, píše : S potše-
ním mohu s Vámi sdéliti, že byla to šastná volba, tak

jako vše, co až dosud ve Vaší edici vyšlo. Jsou to velice

roztomilé, melodické sonatiny, které Diabellimu se úpln
vyrovnají, jsouce nad n duchem moderním. Pirozeno, že

i n ládež miluje v hudb zmny, proto s potšením vítáme
tuto publikaci, jako prospšnou zámnu.
KRAUS, TRANSKRIPCE NA OBL BENÉ PÍSN pro piano
na 2 ruce K 1'—

Obsah: 1. Donaurov, Ticho po pšin. 2. Roeder, Prstý-
nek. 3. Diibuque, Nehorši se ! 4. ervený sarafán.

Pisn a chansony,
s prvodem piana.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro jeden hlas s prvodem
piana K V—
Obsah viz výše, jako u vydání pro klavír.

MEYER-HELMUND, ROKOKOVÉ ZASTAVENÍKO. Pro
vyšší nebo nižší hlas s prvodem piana . . . PoK2 —

POSPÍŠILOVY CHANSONY na slova E. Rady . Po K 1-50

Chanson o padlané bankovce.
Prádelko paní Marty.
Tipmamselka.

PROVAZNÍK, CHANSON O SLEN, KTERÁ SE VDALA
(K. Hašler) K 1-80

STARÝ, KDYŽ JSEM VANDROVAL . . . Cyklus písniek
v národním tónu na slova^ B. Zavadila K 2 40
1. Louení. 2. Cestou. 3. Štstí. 4. Psaní. 5. Návrat.

R. VAŠATY, PÍSN A CHANSONY s prvodem piana.

PÍSN O MÉ MILÉ K 2.40

1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naší zahrádece.
3. Když té vedli ku oltái.

CHANSONY.
1. Ballada o chudé pradlen a dcei její švadlen.

(Hašler) K 150
2. Diskrétní romance. (Vyskoil) K 180
3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.

(Hašler) K 1 50

Housle.
KUBÁT, op. 20, 13 MALÝCH KONCERTNÍCH KUSU pro

housle s prvodem klavíru K 3 60
Obsah: 1. Melodie. 2. Gavota. 3. Valík. 4. Menuetto.
5. Humoreska I. 6. Veerní píse 7. Menuetto II. 8.

Menuetto III. 9. Ukolébavka. 10. Slovácká. 11. Humo-
reska II. 12. Air. 13. Snni.

V jednom z eských denník vyskytla se výtka, že pi
množství eských houslist, již ron z našich Škol vy-
cházejí, nemáme pravé koncertní houslové literatury. Jsme
šfastni, že vycifujice sami potebu její, Isme optn první,

kteí Kubátovými skladbami citelnou tuto mezeru vyplu-
jeme. Jsou to skuten skladby pro koncert se hodící.

Seznamy zdarma Hudební závod a Antikvariát. Sklad
a pjovna klavír. MOJMÍR URBÁNEK, komorní
dodavatel, Praha, Jungmannova 14. Hlávkv palác.

F3RSTEROVY KLAVÍRY
FQRSTEROVA Pl UNII NA
F&RSTEROVA HARMONIA
dostati lze ve viech lepš i cli skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvo. továrny V LGQAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
Zaloleno 1859. Založeno 1859.
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PRO UECERy
k uctni památky

t

Jaroslavu Vrchlického
doporuujeme následující skladby z jeho básní

:

Melodrama.
Královna Emma. Melodiam od . . Zd. Fibicha

(K 2 40)

Písn pro 1 hflas s prv. klavíru.
Nocturno K. Bendi

(K 1-50)

Modlitba. (Písn soumraku. 6 písní)Jos. B. Foerster
(2 K)

Jak drahokam) (Milad.
Píse j 3 písn) '

Staré kouzlo noci letni,

K. Hoffmeister . .

Malovala na chaloupku.
J. Malát

Modlitba. (Pt písni.) . .

Dumka. (tyi písn)

Sny o štstí. (Cyklus 8 písni) . .

Pijácké písno. (Cyklus 13 písni)

. . K. Hoffmeister
(2 K)

(Serenády. 6 písní.)

(2 K)
(Pomnnky 6 písní.)

(K 2-40)

J. Malát
(2 K)

J. Malát
(K 150)

Ad. Piskácek
(3 K)

. K. Pospíšil
(K 3-60)

6 jen se dívej. (Dv písn) K. Šikl

(1 K)

S:SE;|(R-énay) E.Tregler

Víš, když se napije pták. (5 písní. Op. 20)

B. Vendler (K 160)

Dvojzpvy.
Motýli. Pro soprán a alt s prv klav. . V. Ríhovský

Part. K 1 50, hlasy po 30 h.

Mužské sbory á capeila.
Pod oknem (s tenor, sólem.) (21 muž. tverozp *r)

Jos Holý .... Part. 4 K, hlasy po K 120

f?
rn

Í".s-w I (6 muž. sbor op. 37) Vitéz. Novák

Podzimní.'!
Part K 2 "

40j hlasy po 80 h

Ženský sbor s prvodem.
Jaro. 1 (4 sbory op. 14) . . . Ed. Tregler
Opuštný. | Part. K 1-80, hlasy po 80 h

Smíšený sbor s prvodem.
Slavnostní zpv op. 113 . . . Ant. Dvoák

Part. 3 K, hlasy po 40 h.

Prvod orchestru pjuje se v opise.

Veškery zde uvedené skladby hodi se dstojn
do program posmrtných slavností Jaroslava

Vrchlického.

K dostáni též ve všech venkovských knihkupectvích

jmenovit u nakladatale

MOJMÍRA URBÁNKA U PRAZE
komorního dodavatele,

Jungmannova t. 14, Hlávkv palác.

.•IIIIIIIHIIIt^
LIDOVÉ VYDÁNÍ HUDEBNIN
EDITION MOJMÍRURBÁNEK

Kaidé islo stoji pouze 50 halé.
ís. 1. a 2.

PRODANÁ
NEVSTA

Nejvtší vydaná sms s podlože-
ným textem. Upravil J. KRAUS.

C. 3.-5. KOVAÍK: ALBUM NEJOBLÍBE-
NÉJŠÍCH POPVK pro piano s podloženým
textem.— I. U té naši lípy. 2 Když Je nik s malou Andulkou.

3. eské dti. 4. Ten méslc. 5. Zelené haluzi. 6. Ta láska.

7. Drahota Polka. 8. Ješt já se podivám. 9. Šenkým.
. 6. BLODEK: „V STUDNI". Sms pro piano

8 podloženým textem. Upravil J. KRAUS (17 stran).

. 7.-9. BIZET: „CARMÉN". Sms pro piano.

Upravil E. KRAUS.

. 10.-12. OFFENBACH: „HOFFMANNOVY
POVÍDKY". Sms pro piano s podloženým textem.

Upravil E. KRAUS.

. 13. J. E. HUMMEL: SALONNÍ ALBUM,
pro piano. — 1. Hvézda štstí. 2. Taneme I Valik. 3. Vzhru
do hor. 4. Clkánova plsen. 5. Tambour-Major. Pochod.

6. 14. JOS. STRAUSS : ALBUM VALÍK,
pro piano (22 strany). I. Consortien. 2. Nilfluten. 3.

Frauenwurde. 4. Rudolfskiange.

HVHNVSLOUANSÍÚCHNÁROD
pro piano s podlož, textem nebe pro zpv s prv. piana
upravil E. Kraus. 1. eská. 2. Moravská. 3. Slovenská. 4. Slo-

vinská. 5. Chorvatská. 6. a 7. ernohorská. 8. a 9. Polská.

10. Bulharská 11. Ruská. 12. Srbská. 13. Lužicko-srbski.
14. Francouzská.

. 16. KMOCHOVO ALBUM POCHOD pro
piano. 1. Svži myslí. 2. Sláva císai a králi. 3. Konvalinky

(s textem). 4 Pozdrav všemi 5. Vesele dáli 6. Naše páni.

. 17.-18. ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ
pro zpv s prv piana nebo pro piano na 2 ruce s podl.

textem. l.Donaurov, Ticho po pšin. 2. Iradier, Holubice. 3.

Alabiev, Slavíek. 4. Kozlov, To vdl bych rád. 5. Varlamov,
Krásný sarafán. 6. DUbtlque, Nehorši sel 7. Pe jen, pe

SLETOVÉ ALBUHS0K0LSKÉ
pro piano na 2 ruce s textem. 1. Fr. Kmoch, Lvi silou. Po-

chod Sokol. 2. Jos. Nevšeta (Cleveland). Svorn v ped.
Pochod americký. 3. Jos. AI. Horák, Slováci na slet pojedú.

Slovácká píse. 4. Jos. Horák, Mamiko moja. Píse k 6.

sletu. 5. Fr. Krejík, Sláva Sokolstvul Pochod, píse. 6. Fr.

Kmoch, Píchod Sokolik. Poch. 7.K Pospíšil, Sokolkám.

Sletová píse. 8.A.Ma ák (Sof ia),Plsc junák plevenských.

is. 20.

NI ZISK, NI SIM
Sms sokolských písni pro

MOJMÍR URBÁNEK
piano na 2 ruce. — Složil

Žádejte katalogy zdarma. Proti obnosu pe-
dem franko. — Ve vydáváni se pokrauje.

Nakladatelství • Hudební závod - Sklad hudebnin

MOJMÍR URBÁNEK,
komorni dodavatel,

DDBUA Jungmannova tida islo 14. S
• KWHnH,

1

1

Hlávkv paláo. .'.

£

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. - Nakl. a vyd. Mojmír Urbánek. - Dlnická knihtiskárna v Hráze.
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MAÝR A SMETANA.
(Pokraování.)

Dr. Rieger ml pro stavbu malého zatímního
divadla své dvody, založené na mnohých zkuše-

nostech, kterých nemli záštitníci stavby velikého
stálého divadla eského.

Již roku 1842, o celá dv desetiletí díve, byl

národ eský blízek možnosti míti své veliké, stálé
divadlo, ale nedovedl si ho udržeti. Tehdy iditel

stavovského divada, August Stoger-Althaller, muž
ducha obchodn vynalézavého, koupil ve Vysoenech
pozemky. Slákán patentem jisté belgické spolenosti,

založil na nich cihelny : chtl státi se podnikatelem

staveb. Nemaje však, Dolnorakušan pvodem, do-
movské píslušnosti do ech ani mšanského práva

v Praze, usiloval nabyti ho stavbou domu na Novém
Mst. Vhodnou záminku dávaly mu tehdejší po-
mry divadelní.

Dekretem dvorní kanceláe z r. 1831 iditelství

stavovského divadla bylo povinno poádati v divadle

redouty. Nedostatek poboních místností za redout

býval v nm však velmi citelný a devná chodba
z divadla do protjšího domu, „u hroznu", mohla
státi se za bujnjších výjev píinou velikého ne-

štstí. Redouty zastavovaly krom toho pravidelný

chod pedstavení divadelních. To cítila i dozorí ko-
mise zemské správy nad stavovským divadlem i Stoger.

Místo domu obytného Stoger vystavl tedy r. 1841
v Ržové ulici veliký sál pro plesy a koncerty.

Stogerovi nebylo nesnadno nabýti od stav práva
poádati redouty ve svém vlastním dom. Dvorana
v nm byla vtší sálu Žofín -kého a vyšší hledišt

stavovského divadla. S poboními místnostmi pojala

pohodln pt tisíc úastník redout. Rozmry její

byly v Praze tehdy nevídané. Právem budily podiv.

Nmecký spisovatel Uffo H jrn, napsal o spoleenském
domu Stogerov, že jeho „sál jest velikolepý, nád-
herný, oslnivý, mistrovské dílo akustiky" a že „Stoger
zaslouží, aby mu byla vnována obanská koruna za

tuto pyšnou stavbu, jež hledá sob rovné ve hlavních

mstech Evropy".

Zemským stavm a nejvyššímu purkrabí, hrabti
Chotkovi, zdálo se však po krátkém ase, že vý-
sadou redout dány Stogerovi jednostranné výhody na
újmu zem. Stavové chtli omeziti výsady Stogerovy.
Po nabytých zkušenostech zisk z redout, ples a

koncert zklamal však veškeré výpoty a poátení
oekáváni Stógerova. editel stavovského divadla

i plesové dvorany v Ržové ulici v jedné osob,
když poznal úmysly stav, vzdal se bez váhání ne-

dávno nabytých práv. Stále podnikavý, za to jevil

ochotu uvoliti se v pokus nový: upraviti svj dm
na divadlo pevážn — eské.

eské obecenstvo v Praze, chodící na nedlní a

svátení odpolední pedstavení ve stavovském di-

vadle, za iditelství Stógerova (od roku 1834) jaksi

„vyhladovlo". Bylo lané dívjšího stavu eských
pedstavení, na jakém byla za pedchozího triumvirátu

:

Polavský-Kainz Štpánek (1824—1834). Zvlášt i-

ditel Štpánek, v nmecké spolenosti pražské známý
jako horlivý „také vlastenec" eský, peoval vše-

možn o zdar a dostižnou dokonalost provádných
her a zpvoher eských. Získával proto dle možnosti

umlce, znalé také eského jazyka. Výkony inohry
i zpvohry eské za jeho ízení budily úctu a uznání

v samé spolenosti nmecké.
Za Stógera, neznalého místních pomr, nastalo

záhy odchodem a píchodem ady jiných umlc
mnoho zmn osobních. Cviení eských pedstavení

vázlo a výkonnost umlc klesla mnohdy do smš-
ností. Nejeden umlec^ byl nucen napapouškovati

eská slova nazpamt. eský jazyk znl výslovností,

pízvukem i asomírou cizinc zhusta hrozn. Mnohý
z nich nejednou zapomnl, že hraje v eském ped-
stavení a spustil — nmecky. Nedlní obecenstvo

eské bylo však vdné i za to. Jak líí nmecký
djepisec pražských divadel, spravedlivým hodno-
cením a snášelivou nestrannosti známý Oskar Teuber
(Geschichte des Prager Theaters), obtavost umlc
jiné národnosti pro vlasteneckou vc eské spole-
nosti pijímalo vždy s nadšeným potleskem.

Osvícení pedstavitelé eské spolenosti v Praze,

vzpomínajíce echm píznivého iditelství Štpán-
ková, uznávali však nutnost nápravy. Nyní, kdy
Stoger vzdal se práva poádati redouty, naskytla se

jim vhodná doba pemluviti ho, aby svoji koncertní
a plesovou dvoranu pestavl na divadelní a

poádal v ní eská pedstavení.

Všichni pední vlastenci odvodovali svoje úsilí

hojnou úastí eského lidu o nedlních a sváteních
pedstaveních ve stavovském divadle, rostoucím

zájmem vzdlaných stedních sloj eské spolenosti,

hlavn pak ubezpeením ochoty zemských stav po-
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voliti odloueni a usamostatnní eských pedstaveni.

„Stóger" — piše Oskar Teuber — „málo znal

vlastni pomry pražské, aby se nedal pesvditi
o poteb a výhod vci". Rozhodl se posvtiti svj
dm v Ržové ulici — eskému umni. Stavy zemské
ochotn povolily mu žádost poádati vedle lehích

nmeckých her nkolikráte v týdnu eská pedsta-

veni. Ve stavovském divadle eská pedstavení od-

poledni, zvlášt rozmrnjší díla i ve znaném zkrá-

ceni omezovala nmecká pedstavení veerní a eské
obecenstvo otravovalo nmeckému panstvu vzduch.

Nesnáze byly tedy na obou stranách.

Pestavba redoutního domu Stógerova na divadlo

byla v roce provedena: o sv. Václav roku 1842
Stoger otevel „Nové divadlo v Ržové ulici", echy
zvané „Rodinným domem". Divadlo bylo rozsáhlé,

vtší dnešního Národního divadla. Pojalo pohodln
pl tetího tisíce osob, pekvapilo výzdobou, oslni-

vým osvtlením, nejnovjšimi stroji pro výpravné

hry, rozmrným jevištm o pti ulicích — zkrátka,

eská spolenost, která o leta pozdji byla nucena

podnikati krejcarové sbírky po celém národ na

stavbu svého samostatného divadla, desetiletí se

vlekoucí, našla odvážného cizince, který jí vystavl

s povážlivou podnikavostl a ochotou znamenité,

všecku žíze požadavk doby a pokroku uspokojující

podkroví divadla-rodinného domu.
Nadšení eských obyvatel Prahy o slavnostním

odkrytí rodinného domu bylo nadmíru veliké a Stoger

právem a po zásluze vyvoláván se súastnnými
umlci výkonnými.

O druhém veeru — prvním pedstavení zpvo-
hry „Nápoj lásky" — poznalo eské obecenstvo,

jak líí Oskar Teuber, také Stógrem získaného,

„mladého, hlasem nadaného tenora, jménem Jana

Nepom. Maýra, který vyspl na jednoho z nejlep-
šich zpvák a hudebník Prahy a po
ctihodných úspších na jevišti sehrál
ješt znamenitou úlohu v djinách e-
ského divadla" (Geschichte des Prager Theaters,

III. díl, Praha 1888, str. 303).

eskému národu dostalo se tedy rázem, neoeká-
van, beze všech penžitých obti a spoleenských
trud velikého a stálého divadla.

Ubezpeení Siógera vdci eského lidu v Praze

o stálosti jeho zájmu pro eská pedstavení okázala

se však, bohužel, záhy vratkými. Po velikém vzplanutí

zájmu pro n na poátku bylo zjevno rychlé po-

hasnutí: veliké prostory rodinného domu eského
zely o všedních dnech úžasnou pustotou. Poslední

pokusy Stógerovy koncem zimy roku 1843 pivábiti

eské obecenstvo lidovými, nízkými cenami na

patnáct her v pedplacení, ze kterého získal by
aspo sto zlatých za veer, selhalo
úpln. V obavách o zánik eského divadla vyskytli

se obtaví jednotlivci. Zámožný eský mlyná a

pražský mšan, Slavik, zaruil píjem na adu
dalších pedstavení eských a skuten pinášel

z vlastního jmní StOgerovi veliké, ohromné obti.

Koncem ukázalo se vše ale marným. Stoger nechtl
potom pijati a také nepijal ani nabídky jiných,

vlastenecky smýšlejících mšan eských v Praze,

že mu zaruí náhradu stodvacetipti zlatých za ped-
stavení, provede-li týdn tyry eská pedstavení,

arci s požadavkem, nebudou-li aspo nejpednjší
umlci eských pedstavení nuceni hráti také v n-
meckých dílech.

Sotva uplynul rok, Stoger podával již dozorí
komisi divadla stavovského žádost, aby mu bylo po-
voleno zastavili eská pedstavení ve vlastním di-

vadle a obnoviti je za dívjších podmínek — v ne-

dli a ve svátek odpoledne — v divadle stavovském.

„Cítím povinnost poslušn oznámiti" — psal do-

slovn v žádosti ke komisi — „že výsledky mého
podniku samostatn udržovati eské divadlo pro

inohru a zpvohru, k nmuž mne naléhav povzbu-
zovali zdejší mšané a živnostníci rozlinými sliby,

ukázaly se docela neutšenými a pro mne
zkázo nosným i, nebo toliko jednotlivým osobám
vrozenou horlivost pro povznesení eského jazyka

pranic neposiluje eské obecenstvo, na

jehož úast spoléhal jsem jedin ve svém podniku".

To byly arci dvody, ped kterými umlkali nejen

vdcové obrazujícího se eského národa, ale také

divadelní dozorí komise zemských stav. Po zave-

dení nmeckých her do „rodinného domu" ech,
Stoger dostal r. 1845 povolení zavíti ho.

eský lid byl v položení mladého, nezkušeného

ddice bohatství . . . Lehko nabyl, lehko pozbyl. Na
hromadné duši jeho davu osvdila se zkušenost, že

smyslu udržeti zisk a bohatství nabývá dav, stejn

jako jedinec, toliko úmornou prací, mravní sebe-

kázní a rozumnou hospodárností po tuhém zápasu

v boji o vezdejší byt.

Ržové nadje vdc na úast širší spolenosti

eské v zabezpeení jevištního umní eského roz-

vála tedy krutá skutenost. V probouzející se eské
spolenosti nebylo ješt vdomí mravní povinnosti

podpory divadla, nezbytné podmínky pro zdar a roz-
,

kvt nejsložitjšího umní, umní jevištního, o kterém

po celý svj život íkával sám veliký tvrce eské
zpvohry, mistr Smetana, že „jest^vci pepychu a

pepych že nesmí býti chudý". eská spolenost

byla však tehdy, vyjímaje nkolik jednotlivc, opravdu

chudá: pepychu nemohla si dovoliti.

To dobe prohlédalj protivníci národn pokro-

kových úsilí „vlastenc" mezi obyvateli Prahy dru-

hého zemského jazyka. „Hlavní vinu" — napsal vývoj

pražských divadel vrn vylíivší djepisec ze spo-

lenosti nmecké, uvedený již Oskar Teuber — „na

málo uspokojivém rozvoji eských pedstavení neslo
obecenstvo, které nemohlo rozhodnouti se choditi

do divadla. Rozeznávaly se ti rzné tidy eských
návštvník divadla: ti, které pohánla do divadla

toliko láska k jazyku a písemnictví, ale tito byli

skrovní potem; ti, kteí lépe znali eský jazyk než

nmecký, z tch však bylo vídati velmi mnohé o ne-

dlích a svátcích odpoledne spiše v hostincích
než v divadle; konen ti, kteí se podívali na

eská pedstavení toliko ze zvdavosti po rznu".

(Geschichte des Prag. Theaters. III, str. 187—8).
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A na jiném míst svého díla táže se Oskar

Teuber: „Jak zachovalo se eské obecenstvo k di-

vadlu? Ono bylo nevdomky spoluvinnlkem
jeho pádu . . . Stoger, když dal se pemluviti od

národních spisovatel a jiných „vlastenc", aby ve

svém dom v Ržové ulici vnoval nkolik veer
eským pedstavením, docela zapomnl, že to byli

vtšinou živnostníci a malí mšané, pak píslušníci

služebné tídy, kteí chodili na eská pedstavení a

že jim staila dívjší jediná nedlní pedstavení od-

polední. tyr pedstavení týdn bylo roz-

hodnmnoho. Obecenstvopro stáléeské
divadlo bylo nutno teprve vychovatiato
nešlo tak rychle, jak toho bylo teba ho-
spodáskému zdaru podniku" (tamže, str.

318-319).
Toto prozíravé mínní nestranného pozorovatele

z druhého národního tábora obyvatel Prahy okázalo

se, žel. správným ješt po letech.

Leta spoleensky výchovného „vyhladovní" e-
ského obecenstva pozbytím eských pedstavení bu-

dila nové nadje v zanícených srdcích vlastenc.

Vzpružovala znova jejích úsilí opt nabýti ztracené

vci. Málo let po pokusu Stogerov, r. 1845, v stesku

eských obyvatel Prahy nad zavením „rodinného

domu", žádal kruh vlasteneckých mšan Prahy (dr.

Fri, Palacký, dr. Strobach, dr. Trojan, mlyná Slavík,

Perner) podntem dra F. L. Riegera, zemských stav
0 povolení utvoiti eskou akciovou spolenost pro

stavbu samostatného divadla eského. Snm eský
1 stavové neodepeli žádosti schválení. (Pokra.)

EŠTÍ HUDEBNÍCI, SKLADATE-
LÉ, ZPVÁCI A ZPVAKYV PO-

LOVICI 19. STOLETÍ.
Seznam od Em. Meliše v „Lumíru" 1857.

HERMANNSFELDOVÁ JOHANNA, uitelka harfy na kon-
servatoi v Praze (* 1813 v Praze).

H1LMAR FR., uitel v Kopidln, skladatel.

HNILIKA ALOIS, skladatel, uitel v Ústí n. O. (* 1826
v Ústí n. O.).

HN1L1KOVÁ JOSEF1NA, pianistka (* v Praze).
HOFBAUER FR., organista v katel. chrámu v Revalu

v Rusku.
HOFFMANN FR., id. orkestru div. ve Št. Hradci (* 1811

v N. Mst).
HOFFMANNOVÁ GABRIELA z WENDHEIMU, houslistka

(* v Praze).
HOLEY ALOIS, houslista, pevor v Jageru (* 1733 v Lysé).
HOLLY FR

,
skladatel, iditel hudby ve Vratislavi (* 1747

v C. Lubé).
HOLUB JOS., id. kúru u sv. Havla v Praze (* 1823
v Dobichovicích), skladatel.

HOLUBA FR. a VÁCLAV, hornisté u italského divadla
v Paíži.

HORÁEK MATI, hornista u div. orkestru ve Vídni
(* 1805 v Praze).

HORÁK VÁC EM., iditel kúru u sv. Vojtcha v Praze
(* 1800 ve Mšen), skladatel.

HÓSSL1 JAKUB, úd orkestru maarského divadla v Pešti,

skladatel.

HOVORKA ALBÍN, kapelník u pluku Thurn-Taxisova
v Trevisu (* 1831 v Milín).

HRAB |OS., profesor kontrabasu na konservatoi v Praze
(* 1816 v Ped. Ovenci), skladatel.

HUSA KAR., fagotista v N. Yorku (* 1824 v Brandýse).
HUSTOLES JAN, kontrabasista div. orkestru v Královci

(* 1819 v Konrádech).
CHALOUPKOVÁ ANNA, zpvaka v Kolín nad Rýnem

(* v huklenách).

CHALUPECKÝ EM., kapelník u 10. pluku hulán v Sedmi-
hradech (* 1832).

CHLUM KAR., kapelník v rak. vojšté (* 1810 v Koje-
ticích).

CHOT FR., virtuos na roh v orkestru dvor. divadla ve
Vídni i* 1804 v Rokycanech).

CHOTOS MAXMILIÁN, iditel kúru v Segedín (* v Cho-
tšov).

JAKEŠ ANT., trompetista orkestru ve Varšav (* 1819
v Kopiticíci).

JANATKA |AN, profesor lesního rohu na konservatoi
v Praze, skladatel (* 1800 v Teboradicich).

JANDL JAN, houslista orkestru ve Varšav (* 1836
v Praze).

JANOUŠ JOS., kontrabasista div. orkestru v Pešti (* 1816
v Pra

v
ze).

JANOUŠ VOJTCH, kontrabasista u dvorního divadla ve
Vídni (* 1808 v Praze).

JANSA LEOP., virtuos na housle v Londýn (* 1795
v Ústí n. O.), skladatel.

JELÍNEK HEMAN (Cervetti), skladatel, houslista, mnich
v Želiv (* 1709 v Hoeovsi). Jeho bratr JAN, var-

haník.

JELÍNEK IGNÁC, iditel vyuovacího ústavu pro piano
v Praze. (* 1821 v Praze).

JELÍNEK JOS., abé, skladatel (* 1758 v Sedlci).

JETEL J. F., nevidomý, organista v kat. chrámu v Ko-
dani (* v Kublov).

JINDRA FR., kapelník v rak. vojšt v Krakov (* 1836
v Praze).

JOHANNIS JAN, kapelník u divadla v Moskv (* 1810
v Domašín).

KAEROVSKÝ FR., kapelník v Rusku.
KAIL JOS., prof. polnice a posounu na konservatoi v Praze

(* 1795 v Božídaru).
KALIVODA JAN VÁCL., kapelník v Donaueschingen, skla-

datel (*1801 v Praze).
KAVAN FR., iditel kúru v Týn v Praze (* v Branné

u Jilemnice), skladatel.

K1TTL BED. JAN, id. konservatoe v Praze, skladatel
(* 1809 ve Vorliku).

KLAUSSOVÁ VILEMÍNA provd. Szarvadyová, pianistka
(* v Praze).

KÓCHER PAV., houslista, pevor milosrdných v Kuksu,
skladatel (* 1719 v Domažlicích).

KÓHLER JOS., flétista u kapely vév. z Modeny (* 1805
v N. Mést).

KOLBEL, rus. dvor. hudebník na lesní roh v Petrohrad.
KÓNNEMANN MICH

,
kapelník v rak. vojsku (* 1826

v Praze).

KÓSSL ALOIS, fagotista v Londýn (* 1822 v Panenském
Týnci)

KOLEŠOVSKÝ JAN, kapelník na Rusi (* 1815).

KOLEŠOVSKÝ SIGM. MICH., iditel Žofínské akademie
v Praze, skladatel (* 1817 v Praze).

KOLOUSEK FR., uitel hudby u bar. ze Zolty v Buko-
vin, skladatel (* 1831 ve Vamberku).

KOMZÁK KAREL, iditel orkestrú, skladatel v Praze
(* 1823 v Netchovicich).

KOŽELUH JAN, kapelník u sv. Víta v Praze, skladatel
(* 1738 ve Velvaích).

KOŽELUH LEOP., c. k. komorní kapelní mistr ve Vídni
(* 1753 ve Velvarech).

KOŽELUH VINCENC, pianista.

KRÁL JAN, houslista u dvor. orkestru ve Vídni (* 1823
v Kolinci).

KRÁL VÁC, houslista v Praze (* 1756 v Chýnov), skla-

datel.
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KREJÍ JOS., id. kru u Kížovník v Praze, skladatel

(* 1822 v Milostín).
KROF, uitel hudby v Londýn, skladatel.

KRTEGIUS JOS., kapelník v Rusku (* 1819 v Karlin).

KUSÝ ONU., skladatel, tenorista v Praze (* 1761 ve
Svtlé).

LAUB FERD., profesor houslí na konservatoi v Berlín
(* 1832 v Praze).

LAXAR JAN, id. kru v Chorvatsku (* v Rovni).
LE1BOLD KAR., kapelník pšího pluku velkokn. Michala

(* ,1827 v Hrozntín).
LEVÝ JAN, virtuos na lesní roh u div. orkestru ve Var-
šav (* 1821 v Lukavci).

LOHR,J., organista v Temešváru (* v Chebu).
LUDVÍK JAN, hoboista dvor. orkestru v Mnichov, skla-

datel (* 1842 v Praze).

LUKEŠ (LUKESLE) JAN, iditel pvecké školy v Praze
(* v Ústí n. O ).

LUTZEROVÁ JENNY, provd. Dingelstádtová, zpvaka
(* v Praze).

MACEK DOMINIK, kapelník v rakouském vojsku (* 1831

v Brandýse).
MACOUREK JIÍ, kapelník sardinského pluku v Turin

(* 1814 v Konprusích), skladatel.

MAHR FRANT., kapelník v rak. vojsku (* 1830 v Tlesku).

MALÍK JAN, hoboista orkestru ve Varšav (* 1802 v Do-
bichovicích.

MAREEK S., iditel italské opery v N.Yorku, skladatel.

KONCERTY 811CSX

Pátý koncert eské Filharmonie soustedil skladby
rzného pvodu i rzných období.

Podntem seskupení novinek prvé ásti poadu byla

asi spolená základna staroecké poesie, jež dala vzejiti

tmto dílm. L. Cherubiniho ouvertura k opee „Anakreon"
ukazuje ješt dnes samostatnost francouzsko-italské hudby
v dob, kdy vídenská škola opanovala zcela pole. Instru-

mentace, užívající hojn žesti a velké i malé flétny, málo
zamstnává devnou harmonii. Vzlet ouvertury nahra-

žuje toto opoždní a iní ji ješt dnes možnou v kon-
certní sini.

Rudolf svob. pán Procházka, jenž jako skladatel tší
se v hudebních kruzích nmeckých dobrému zvuku a jenž

našemu filharmonickému družstvu získal svým vlivem
podporu ve zpsobu subvence, vystoupil v koncertu na
eskou veejnost dvma symfonickými pisnmi pro
orchestr.

Obé skladby jsou spíše náladami, jež snaží se hojn
tžiti z moderního zpsobu nanášení barev. První skladba
,Púlnoní hodina" vybavuje dojem pízraku, svou mlha-
vostí výborn zachycenou, kdežto „Bohové ecka" má
uritou formu tídilnou. Skladby byly vlídn pijaty a autor

vyvolán.

G. Bantocka „Ouvertura "k ecké truchlohe" jeví

zrunou, ale notn hlunou orchestraci, již odívá nehlu-

boké myšlenky. Nasládlá kantilena, jež je však nad míru
vydutá, stídá se s místy zdánlivé polyfonními, jež jsou

ale jen lepší kapelnickou hudbou.

Symfonie H Berlioze „Harold v Itálii" vyplnila druhou
pli koncertu. Vynikajícího, celou symfonii se vynoucího
violového sola ujal se s pronikavým zdarem iditel

brnnské Filharmonické Besedy p. Rudolf Reissig.

Ooé stední vty neztratily na své rázovitosti, dosud
psobí, vzdor tomu, že sloužily za vzor asto napo-
dobený.

Den na to vítali pátelé hry varhanní dobrého zná-

mého od loska, p. Josefa Bonneta, jenž tehdy rázem
získal si pízn eského obecenstva, znamenitý organista

paížský vysoko vyzvedl sonátu . 1. od Alexandra
Guilinanta svým pekvapujícím rejstíkováním. Naše var-

hany zní letos pod jeho rukou ješt lip. Zvlášt Pastorále

bylo barvité. Množství nových kombinací pekvapovalo.

Všechny zmny djí se u Bonneta úžasn rychle. Jeho
jasné osvtlování themat, asté užívání staccata k témuž
úelu, iní jeho pednes plastickým a živým.

Staré mistry neobává se pednést psobiv vesele,

ponechává jim jejich humor, nestrachuje se o dstojnost
a velebu varhan. V tempu užívá smlých odchylek a zí-

skává tak ostrého oživení rhytmického. Zdravý rhytmický
cit je Bonnetovou velkou pedností. Po Couperinovi a
Martinim následoval veliký S. Bach, pak Schumann, Saint-

Sans a Debussy a každý obdržel, což jeho jest.

Bonnetova „Píse beze slov" dýše prostou srdeností.
Píse eského národa, vnovaná Praze v upomínku
loského velého pijetí, vyvrcholila vysoce nakupenými
obtížemi poad veera. Varhany byly tentokráte poslušný
svého mistra a neselhaly v nejmenším.

Bohumil Vendler.

KRITIKA mm
Richard Strauss: „Ohn zmar" (Feuersnot). Rozbor

díla napsal Rud. Zamrzla. (Nakladatel Fr. A. Urbánek
v Praze.)

Rozbory Zamrzlovy vyznaují se úelným skoncen-
trováním látkv, pehledností a pravým porozumním vci.
Tmito vlastnostmi pedí vše, co bylo v tomto oboru
u nás vydáváno, a nahradí nám také podobné, daleko
objemnjší publikace cizí.

Knížku zahajuje pozoruhodná pedmluva, ve které

autor podává jasný profil R Strausse i E. v. Wolzogena.
Rozbor sám dotýká se nejdíve básn a pak hudby. Ob
ásti jsou struný, srozumitelný a — co je dobrou jich

vlastností — prosty všeho zbyteného, bezcenného po-
vídání. Kdož hledají jasný úvod do komplikovaného díla

Straussova, uvítají Zamrzíovu knížku s radostí.

B. Jersch.

dopisy mm
Berlín. Z dalších produkcí letošní hojné saisony

uvádíme, koncert Lamonda, jenž v Brahmsovi, Beethove-
novi a ajkovském uplatnil všecky své pednosti. Dopro-
vázen byl filharmonickým orchestrem, jenž pod taktovkou

Gabrilovie vedl si znamenit. — Mladistvý celista Felix

Mendelssohn, uchvátil svým krásným, plným tónem. Jeho
hra však vyžaduje další technické zdokonalení a musi-

kální prohloubení. — Hlas Vittorie Ornelli — sršící

temperamentem jest již znan opotebovaný. Jen výška

je dosud zvuná. SI. Destinnová dosáhla svým koncertem
úspchu mimoádného. — Koncertní pvec Hjalmar Arberg,

mistr pianissima a mezza voce pednášel Schuberta,

Brahmse a národní písn švédské. Vyžadoval by de-

centnjšího provazee než byl p. Georg Schumann. —
Veer písní Alžbty Honelové ukázal její pkný hlas —
zejména v Schubertovi a Brahmsovi. Prvodce její Dr.

Fotpéšnig pedstavil se co slibný skladatel písový. —
Veer sonát Maxe Regera a Wilibalda Wagnera zd-
raznil monotónní, pi tom však velmi jemnou hru prvého,

a krásný violový tón druhého. Na prcgrammu byl Fuchs a

Reger. — Gertruda Fischer-Maretzi setela svým podáním
všechen pel písní Beethovena a Schuberta. — Krásným
tónem i pe nesem vyniká pianistka Ella Kumwaldová —
zejména v Brahmsovi. — Znamenitý celista Evžen Albini

sehrál s prvodem Bluthnerova orchestru výtené koncert

Saint-Saensv. — Všestranným nadáním hlasu honosí se

sopranistka Hallerová. Podání Bacha, Brahmse i Mozarta
bylo bezvadné. — Rovnž krásný materiál hlasový - ne

však valn školený má sl. Franková, což bylo jejímu

programmu velmi na závadu zejména v pisnich Franze

a Schuberta. — Houslista Ernesto Safréd má mékký lahodný

ton, musikalní pochopeni i technickou vyškolenost. —
Dvanáctileté zázrané dít — Jaša Heufetz honosí se

týmiž vlastnostmi. Má smysl i pro klassickou hudbu.
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Drážany. Po slavnostech Schuchových dostala se

naše divadelní saisona opt do svých obvyklých koleji.

Opera zdržována jest ponkud technickými pípravami
k etným novinkám a tyje dosud ze starého repertoiru. —
Saisona koncertní zahájena slavnostním otevením krás-

ného a úelného sálu firmy Kaps koncertem pianisty

Giinzburga. — Koncert pvkyné M. Schaffové a Kreisle-

rové poskytl nevšední požitek. — Orchestr Blúthnerúv
ízením kap Stránského, jenž v každém ohledu svým po-

bytem americkým získal, sehrál znamenit Beethove-
novu pátou a Lizstova „Tassa". V témž koncertu uplatnil

Vilém Herold své písové interpretaní pednosti. — Ri-

ditel Schuch dirigoval Regerovu romantickou suitu E-dur.

Rovnž Brucknerova V. sehrána ízením Schuchovým.

Lipsko. Na programmu tetího „Gewandhaus" kon-
certu provedena byla precisním ízením Nikiše 4. Mahle-
rova s>mfonie. Jest to význané, svrchované kompliko-
vané, moderní dílo. Zvlášt znamenitá jest instrumentace.

Druhou novinkou koncertu byla Brannfelsova ouvertura
„Princezna Brambilla" (dle Hoffmanna). Práce tká mezi
Straussem a Wagnerem a postrádá invenni originality.

Mimo to sehrána Schubertova ouvertura „Rosamunda"
a Reineckehp ouvertura ku „Králi Manfredu". Hrálo se
animovan. Úinkoval Burmestr s nkolika malými sklad-

bikami v nedostižné, jen jemu vlastní interpretaci. —
Pianistka Landowská sehrála s houslistou Berkowskim
nkolik Bachových sonát Part cemballa obstarala
Landowská precisn. — Cellista Bottermund — velmi
nadaný a slibný, potebuje ješt všestranné prohlou-
bení. — Ojedinlý pvec národních písní Arthur wan
Eweyk poádal písový veer s výbrem holandských,
hretoských a litavských písní. — Pianistka Ella Ney —
vyniká stejn rhytmem a temperamentem jako nedo-
statkem citu. — Krásný alt sl. Agnes Leydheckerové
uplatnil se v písních Beethovenových. — Pianista Severin
Eisenberger je všestrann dokonalý. -- Výborn sehrané
Petrohradské kvartetto hrálo práce : Tanjeva a Ivanova
klavírní kvartetto, v nmž part pianový pevzal sám
autor. Hráno bylo s chutí.

Trutnov. Dne 10. listopadu koncertoval zde virtuos

na housle pan A. Jelínek, za spoluúinkováni sl. H. Po-
korné virtuosky na klavír a její sestry Boženy operní
pvkyné. Byl to pro nás opt jednou svátek umlecký,
který jsme již dlouho postrádali. Pan Jelínek zahrál Dvo-
ákv koncert a-moll, mimo skladeb Wieniawského, Šev-
íka a velké fantasie na eskou národní hymnu, kteráž
zvlášt byla v naši menšin nadšen pijata. Výkony jeho
byly bezvadné. Sleny Pokorné sklidily pochvalu za své
výkony. Hrálo se ve prospch Národního domu. Obecen-
stvo naše uznávající snahy umlc a úel koncertu na-
plnilo sál do posledního místa. E. Mayer.

Víde. Návštva Arnolda Schónberga. Albertiny
Zehmeová I. recitaní veer „Lieder des Pitrrot lunaire"
od Alberta Gieanda. Peložil Otto Erich Hartleben, hudbu
napsal Arnold Schonberg (op. 21). Intimní Bosenderferúv
sál, který chvl se kdysi hrou klavírních poetii Liszta a
Rubinsteina, neslyšel dosud takových zvuk, jaké zazní-
valy s jeho podia 2. listopadu 1912. K této dušikové ko-
medii sešla se stará i nová Víde, aby poznala, jak bý-
valý jeji pišlu; nik pracuje v nynjší své berlínské ée.
Podkladem jeho nejnovjšího díla jest Girandv cyklus
obsahující ve 3 oddílech 21 básní („Dreimal sieben Ge-
dichte"). Kritika zdejší myln proto pokládá je za melodram
a pece slovo zstává zde maximálním koefficiantem, bez
nh; ž bychom skutené tžko poznali, o jde. Oznaené
toto „Sprechstimme" jest jen zrdným glissandem slova,
doprovázeného klavírem, houslemi (zamují se violou),

violoncellem, flétnou (v nkterých íslech malou) a klari-

neítem (basklarinettem). Schonberg, s jehož individualitou
a talentem bylo vždy poítáno, byl zhýkán Vidní a ve
snaze po výrazu zabedl až do chorobné schválnosti.
'V poslední aobé šel až píliš daleko, pevn spoléhaje na
svj blízký okruh pívrženc, kteí pijímali každé jeho
dilo jako evangelium. Co zde piše je dekademismus
stupn nejhrznejšího, jemuž bychom vždy upírali místo

v kultue hudební, jakkoli v programu pedesílá vtu z No-
valive na objasnni celé vci, je nám jeho hudba bizar-

nosti, která nervy posluchastva úžasn týrá, a nelze proto
nijak pochopit, o jde tomuto novému uméní : o situaci,

náladu a momentní dojem ? Pravé umni strhne, uchvátí
rázem. Zde však obecenstvo poznalo zejména, že „Valše
de Chopin" (I. 5.) jest již bohaprázdnou burleskou, kterou
provádí jen lovk nemající náležité úcty k dílu skute-
ného mistra Schonberg neobává se užiti i nástroj nej-
kontrernéjšich : Rote Messe (II. 11) — obsazeni: kla ír,

malá fleta, basklarinett a violoncello. Da'ší
„Galgenlied" byla vrcholem chorobné pedstavy Arnolda
Schónberga, který bez zvláštních dirigentských kvalit té/,

dílo ídil. Trupa, o které bychom pochybovali, ža bv byla
též vyznavaem svého pána, byla utvoena v Berlín.
V tom vidíme aspo kus sebekritiky autorovy, že neobt-
žuje jiné svými nároky. Zehmeová v kostýmu Pierrota
sice podléhala naprosté jeho suggesci, která diktovala jí

pimo démonicky její schopnosti nkdy až pepínati. (Ma-
donna I. 6.) Jinak se jeji hlas ztrácel v chaosu nástroj a
trvalo dlouho, než jsme rozpoznali, jak Girand bude tra-

dován. Jí mže jedin vdéiti za skrovný úspch vídeské
premiéry. Vrátí-li se Schonberg z této výpravy za impressí
a vrátí-li se brzo — chceme býti radostnjší. V opaném
pípad pestane se jím co nejdíve zabývati psychologi-
cký esthetik a konený resultát bude úlohou psychiatra.
— Den na to odbývala se pod firmou vídeského Svazu
pro literaturu a hudbu v Bothovenoov sále Schon-
bergova pednáška o Mahlerovi. Obecenstvo
hned pi zaátku si vynutilo, aby hlasitji mluvil, ale pes
to tato hrstka dostavivších se lidí nepochytila / jeho ei
mnoho, ani když sesedla se k jeho stolu. Jako nebyl
Schonberg dirigentem tak též není eníkem. Výtky
0 Mahlerov banalit a sentimentalit jsou nám již dávno
známy jako falešné a pednášející nepoteboval se dlouho
jimi obirati. — Vzpomínám vele R. Spechta, který ped-
nášel o Mahlerovi v malém Musikvereinsálu (20. m. m ).A též bez rhetorských kvalit, mluvil daleko upimnéji,
k srdci. Specht promítl nám obraz Mahlerv dalek j úinji.
Mahlerovi je hudba zvukovým znázornním svta.
Takovými obrazy jsou též jeno díla, která horen
zaata i horen koncipována, jsou nám asi tím, ím byly
Brucknerovy symfonie své dob. Specht velými sbvy
se zastával mistrova díla a dovedl vzbuditi více interesu
než Schonberg. — Repertoir Dvorní opery pi-
nesl 8. listopadu „Prodanou nevstu" pod direkcí

Reichenbergovou. Tedy opt Smetana; v dob, kdy se
zavírá na Landstrasse eská škola, je umní pece vd-
njší! Maenka Berty Kiurinove byla známe tá.
Za to ostatní personál nebyl prvotídní, což publikum
v hledišti dobe pociovalo. Vašek byl ponkud zkreslen
mimicky, hlas„ov slušný, ale bez té dobré zde vlastnosti:

koktavosti. ekám na podpis Jeníkv — ozve se mi

:

Hans Vyskoil (vlastn Výskotšil) Ptam se
vedle stojícího Nmce, je-li tomu tak též v textu. „D a s

1 s t e i n W i t z" opovidá mi a ukazuje na ádek, kde
tu : Hans Ehrenraut. Toto extempore m iní smutným.
Vstup komediant zahajuje indián, tímající v rukou dva
praporky Jeden je biloervený, druhý b i 1 o ž 1 u t ý (!).

Prohlížel jsem si peklad Kalbeckv, jsou tam nkteré
známé „perly". Poslední slova finále jako: Leb' hoch
„verkaufte Braut" ! Nechtl by nkdo z eských lidi ujati

se této stránky ? Xácslav Hanno Jarka.

mmm koncertní ruch wmm-
Boleslav Mladá. Koncert ve prospch erveného

kiže Klubu pátel umní dne 16. listopadu za spolu-
úinkováni sl. Gisy Singerovy, klavírní virtuosky a de-
chového kvarteta orchestru Národního divadla v Praze.
Pp.: Lad. Skuhrovský (oboe), Petr Hladík (darinet). Rud.
Reisner (corna) a Karel Blažek (fagot). Dálí pp.: V. Maliny,
(zpv) a J. Sýkory (klavír). Poad: 1. Mozart: Kvintet
Es-dur pro klavír, oboe, clarinet, cornu a fagot. 2. Chopin :
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Ballada G-mol; Liszt: Rej skítk (sl. G. Singerová). 3.

Mchura : Lovecké písn, s prvodem lesního rohu 4.

Weber: Koncert pro fagot . 4. 5. Wagner: Arie z opery
„Rienzi". 6 Suk: V roztoužení, Vánek (z cyklu); Liszt:

Rhapsodie . 15 (sl. G. Singerová). 7. Beethoven: Kvintet

Es-dur op. 16. pro klavír, oboe, clarinet, cornu a fagot.

Kladno. I. koncert „Smetany" dne 16. listopadu.

Spoluúinkuje „Pražské trio" Pánové: R. Weinman (housle),

Otto Jeremiáš, (klavir), Alois Reiser (violoncello). Poad:
1. Smetana: eská píse. Smíšený sbor s prv klavíru.

2. Smetana: Trio G-moll. Pražské trio. 3. Vendler: Vše
ve svt te usnulo aTregler: Sen. Ženské sbory s prv.
klavíru. 4. Dvoák: Dumky. Pražské trio. 5. Novák: Ne-
šasná vojna., (Ballada.) Smíšený sbor s klavírem. —
Prof. Otakar Š mák. Na klavíru doprovázejí: Sl. H. Becková
a p. Jar. Hohlweg.

Praha. Koncert Emanuela Kroupy (baryton), Dome-
nica Bové (housle), Jar. Jeremiáše (varhany a klavír). Dne
8. listopadu ve prospch ranných slovanských bojovník.
Poad: 1. Dvoák: Biblické písn . 2. a 4., s prvodem
varhan; Kovaovic: Balada „V objetí lásky" (E. Kroupa).
2. Bruch: Adagio z Koncertu G-moll (D. Bové) 3 Wagner:
Vsiupn' arie „Hollanma" (E. Kroupa). 4. Fibich: Z hor
La II. (Jar. Jeremiáš). 5. Smetana: Arie Voka z opery
„ertova stna" (E Kroupa). 6. Dvoák: Slovanský tanec
. 7. a Paganini: Fantasie Mojžíš na G strun (D. Bové).
7. Novák: Melancholické písn; Picka: Aj, naše rovina!

a Kovaovic: Celý vesmír odpoívá! (E. Kroupa). 8.

Wagner: Loueni Wotana z opery „Valkýra" (E. Kroupa).
Bydžov Nový. Cecilská zábava „Lubora a Ludiše"

dne 17. listopadu. Poad: 1. MalátaKuba: Národní písn.
Smíšené sbory. 2. Picka: Vrná milá, pro dva ženské
hlasy s prvodem klavíru. 3. Šístek: Oj, Srbijol národní
píse srbská; Pokorný: Pgsol Janko tri voly, národní
píse (tenorové solo p.Jos. ezá) a Vr sa dva, národní
píse 4. Offenbach: „Píse Fortuniova", komická opera
o jednom djství.

Praha. Zpvácký spolek pražských typograf dovršuje
letošním rokem padesátý rok své innosti. Na pamt vý-
znamné teto události koná se v sále ížkov restaurantu

„De Paris" v Jené ulici v nedli dne 24. listopadu o 10.

hodin dopolední slavnostní valná hromada, spojená s vý-
stavkou spolkových památek a tiskopis od r. 1862 až do
r. 1912. Veer o 8. hod. uspoádán bude ve dvoran
Plodinové bursy j

bilejní koncert. Na koncertu tomto
pedneseny budou sbory spolku k tomuto jubileu vno-
vané (od J. B. Foerstra, J. Herleho, J. Hrušky, K. Nejtka,

Ad. PiskákaaJ Tadry), krom toho spoluúinkuje virtuos

na housle p. Norbert Kubát a sólisté lenové spolku
kol. B. Studniný a kol. Jar. Holovský.

Peštice. Koncert Pveckého sdruženi uitel z Plzeska
dne 9. listopadu. Dirigent uitel Fr. Krofta. Spoluúinkuje
skladatel Jind. Jindich. Poad : 1. Smetana: Vno. 2 Dvoák:
Miienka travika; Fibich: Tichá noc; Novák: Kvjov.
3. Smetana: Arie Lukáše z opery „Hubika"; Jindich:
Notturno; Smetá a: Z veerních písní, p. B. Kranda. 4.

Jindich: Oráova píse, Modrý zvonek, Mj první máj.

5. Jindich: Sen; Novák: Slovácká; Suk: Píse lásky.

Pro klavír. Skhdatel Jind. Jindich. 6 Foerster: Polní

cesta; Smetana: Rolnická. 7. Spilka: A já poád ....
eská národní; Jindich: Nad Luženci, Na rozlouení,
z^Chodských písni; Pokorný: Tancuj, tancuj, vykrúcaj,

z moravského Slovácka.
Prostjov. Hudební hodinka mstské hudební a zpvní

školy dne 8. listopadu. Úinkuje slena Maenka Havrán-
ková a správce školy pan Ezechiel Ambros. Na poadu:
Slovanské tance Dvoákovy op. 46. v pvodní úprav
pro piano na 4 ruce jako cyklus. — Dne 17. listopadu
súastní se Vlastimila koncertu Žerotína v Olomouci, který

provede na oslavu 70. narozenin mistra Nešvery jeho
oratorium „Job". Po koncert poádá župa Tovaovského
slavnostní veer, pi nmž zapje Vlastimila Nešverv
sbor „Láska k vlasti". Mistr Nešvera vyznamenal Vlasti-

milu tím, že vnoval jí nkolik skladeb a Vlastimila po-
važuje to za milou povinnost, pispli k oslav vzácného
jubilea mistrova.

RUZNE ZPRÁVYWMM
* Státní zkoušky hudební. Nejblišši zkoušky

ped c. k. zkušební komisi pro vyuování
hudb na školách stedních a ústavech uitel-
ských v Praze (ze zpvu a hry na housle,
klavír a varhany) konati se budou od 9. pro-
since t. r. Nlsto i hodina zkoušek budou vas
kandidátm oznámeny.

* Pardubická Filharmonie vypravila ve dnech 14. a
16. listopad v Mstském divadle Smetanova „Dalibora".
Dirigent Vojta Lautner. Sbory nacviil H. Wittoch. Úin-
kující : p. F. Kolá, Vladislav, král eský

; p. A. Fiala,
Dalibor, rytí; p. F. Woike, Budivoj, velitel královské
hradní stráže; p. H. Wittoch, Beneš, žaláník; p. J. Horák,
Vítek, zbrojnoš Daliborv; sl. L. Strobachová, Milada,
sestra purkrabího Ploškovického ; sl. M. Kubrová, Jitka,

selské dve na statcích Daliborových; p. J. Kosina,
soudce.

* V Saratové otevena konservato slavnostním kon-
certem.

* V Berlín provedeno bylo 20. listopadu poprvé Dvo-
ákovo „Requiem" novým Oratorním sborem. ídil R.
Weinbaum.

Oprava. V pedešlém ísle „Dalibora" vytištno
ve lánku o hudební vd na université vídeské: o po-
dobnou docenturu nebylo již dávno postaráno = stjž:
bylo. — Dále opraví si tená: F. Moser, H.Doubrava.
— V referátu o Mahlerové: Písni o zem, stjž správný
textový podklad: Sonne der Lebe, willst du nie mehr
scheinen, um meine bittern Tránen . . . Die liebe Erde . .

.

WM SMES m
* Šumí Marica.. . „Berliner Tageblatt", pináší v kla-

vírním výtahu bulharskou národní píse „Šumí Marica"
(Scháume Maritza), podloženou nmeckým a bulharským
textem. Píše k tomu, že za zvuk této písjné dobyla armáda
bulharská dosavadních úspch. Píse „Šumí Marica" zna-
mená Bulharovi mnohem více než královská hymna jiným
národm. „Šumí Marica" byla zpívána poprvé v rusko-
turecké válce v r. 1878 pi útoku na prsmyk Šipku.
Tehdy byla prohlášena za národní píse. Piuky, jež -ji

tehdy zpívaly, tvoilv podklad dnešní bulharské armády.
Dnes pi každém útoku hrají vojenské kapely bulharské

tuto píse a vojáci útoí za zvuk její hudby, zpívajíce

pi tom. Dnes zaznívá celé Bulharsko touto písní, jež

dovede vzpružiti k heroické statenosti srdce každého
Bulhara. Berlínský iditel královské hudby Evžen Philippi

píše v „Berliner Tageblattu" vzpomínku o této písni

:

„Jednoho dne bylo mi sdleno, že bulharský král Ferdi-

nand zavitá k delšímu pobytu do Berlína a že tudíž mu-
sím hráti pi tabuli bulharské pochody a národní písn.
Ale kde vzít v Berlin bulharské písn ? Nikdo jich tu

neznal. V poslední chvíli jsem si vzpomnl, že generální

iditel bulharské hudby Šebek, pvodem ech, vydal

v Praze nkteré bulharské pochody a písn. Telegrafoval

jsem ihned do Prahy a v pl sedmé, pl hodiny ped
slavným diner, ml jsem již noty z Prahy. Vidl jsem
v duchu, jak zazáí obliej krále Ferdinanda, kterého jsem
znal pouze z karikatur našich „Witzblatt", až uslyší své
národní písn. Král vešel. Byl jsem jeho majestátností

pekvapen. „Povstný nos" nezdál se mi nikterak abnor-
málním. Ale na národní písn vbec nereagoval. Pozdji
byl jsem k nmu pedvolán. Požádal mne, abych mu za-

hrál nco z jeho oblíbených autor Offenbacha a Wagnera.
I zde ukazuje se nmecká domýšlivost. Pisatel snaží se

zde cara vylíit, jako pipržence nmecké hudby. Ovšem
takové povídaky pana Philippiho se tou s úsmškem a

papír všecko snese.
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NOVINKY EDICE M. U.
Klavir.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro piano na 2 ruce s pod-

loženým textem i lze též použiti pro zpv a piano) Kl —
Obsah: 1. Díibuque. Nehnvej se drahá máti. 2. Krásný

sarafán. 3. Kozlov, To vdl bych rád. 4. Alabiev, Sla

viek 5. Donaurov, Ticho po pšin. 6. Pe jen, pe.
7. Yradier, Holoubek (Hbitove).

ALBUM SALONNÍ. Oblíbené salonní skladby pro piano

na 2 ruce upravil E. Kraus. Svazek II (60 stran) K 1 80

(místo ca. 28 K). Obsah : 1. Bach, Probuzení jara 2. Ba-

darzewska, Vyslyšená prosba. 3. Ascher, Dozia. 4.

Wollenhaupt, La Gazella. 5. Ascher, Fanfáre militaire

6. Wallace, Malá konc. polka. 7. Richards, Victoria. 8.

Richards, Veerní píse ptáete. 9 Oesten, Alpy v zái.

10. Oesten, Nové jaro ll.Egghard, Štjanova touha po
domov. 12. Ketterer. La Chatelaine.

KRAUS, TI SONATINY pro piano na 4 ruce v snadném
slohu K 180

Vynikající paedagog pan B. V. v Praze, píše : S potše-
ním mohu s Vární sdliti, že byla to šastná volba, tak

jako vše, co až dosud ve Vaší edici vyšlo. Jsou to velice

roztomilé, melodické sonatiny, které Diabellimu se úpln
vyrovnají, jsouce nad n duchem moderním. Pirozeno, že

i rrládež miluje v hudb zmny, proto s potšením vítáme

tuto publikaci, jako prospšnou zámnu.
KRAUS, TRANSKRIPCE NA OBL BENÉ PISNE pro piano

na 2 ruce K 1"—

Obsah: 1. Donaurov, Ticho po pšin. 2. Roeder, Prstý-

nek. 3. Dubiique, Nehorši se ! 4. ervený sarafán.

Písn a chansony,
s prvodem piana.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro jeden hlas s prvodem
piana K 1-
Obsah viz vvše, iako u vydání pro klavír.

MEYER-HELMUND, ROKOKOVÉ ZASTAVENÍCKO. Pro
vyšší nebo nižší hlas s prvodem piana . . . PoK2"

—

POSPÍŠILOVY CHANSONY na slova E. Rady . Po K 1-50

Chanson o padlané bankovce.
Prádelko paní Marty.
Tipmamselka. , _

PROVAZNÍK, CHANSON O SLEN, KTERÁ SE VDALA
(K. Hašler) K 1-80

STARÝ, KDYŽ JSEM VANDROVAL . . . Cyklus písniek
v národním tónu na slova B. Zavadila K 2 40
1. Louení. 2. Cestou. 3. Štstí. 4. Psaní. 5. Návrat.

R. VAŠATY, PÍSN A CHANSONY s prvodem piana.

PÍSN O MÉ MILÉ K 2.40

1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naši zahrádece.
3. Když té vedli ku oltái.

CHANSONY.
1. Ballada o chudé pradlen a dcei její švadlen.

(Hašler) K 150
2. Diskrétní romance. (Vyskoil) K 180
3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.

(Hašler) K 1 50

Housle.
KUBÁT, op. 20, 13 MALÝCH KONCERTNÍCH KUS pro

housle s prvodem klavíru K 3 60
Obsah: 1. Melodie. 2. Gavota. 3. Valík. 4. Menuetto.
5. Humoreska I. 6. Veerní píse 7. Menuetto II. 8.

Menuetto III. 9. Ukolébavka. 10. Slovácká. 11. Humo-
reska II. 12. Air. 13. Snní.

V jednom z eských denník vyskytla se výtka, že pi
množství eských houslist, již ron z našich Škol vy-
cházejí, nemáme pravé koncertní houslové literatury. Jsme
šastni, že vyciujíce sami potebu její, Isme optn první,

kteí Kubátovými skladbami citelnou tuto mezeru vyplu-
jeme. Jsou to skutené skladby pro koncert se hodící.

Seznamy zdarma Hudební závod a Antikvariát. Sklad
a pjovna klavir. MOJMÍR URBÁNEK, komorní
dodavatel, Praha, Jungmannova 14. Hlávkv palác.

FGRSTEROVY KLAVÍRY
FGRSTEROVA PIANINA
F3RSTEROVA HARMONIA
dostatl lze ve všech lep éich skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
ZaloZeno 1859. Založeno 1859.

AfOEtROF
HRADEC KRÁLOVÉ

1864.
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k uctni památky

t

Jaroslava Vrchlického
doporuujeme následující skladby z jeho básní

:

Melodrama.
Královna Emma. Melodram od . . Zd. Fibicha

(K 2 40)

Pisn pro 1 hlas s prv. klavíru.
Nocturno . K. Bendi

(K 1-50)

Modlitba. (Písn soumraku. 6 písní)Jos. B. Foerster
(2 K)

Jak drahokam! (Milad K HoffmeisterPisen j 3 pisne)
^ j<)

Staré kouzlo noci letní. (Serenády. 6 písní.)

K. Hoffmeister (2 K)
Malovala na chaloupku. (Pomnnkv 6 písní.)

J. Malát (K 2-40)

Modlitba. (Pt písni.) J. Malát
(2 K)

Sumka. (tyi písn) J. Malát
(K 150)

Sny o štstí. (Cyklus 8 písni) . . Ad. Piská>.ek

(3 K)

Pijácké pisn. (Cyklus 13 písni) . K. Pospíšil
(K 3-60)

6 jen se dívej. (Dv pisn) K. Šikl

(1 K)

ModSXa
,

:}<Rzné nálady> E
- \l%

er

VIS, kdyi se napije pták. (5 písní Op. 20)

B. Vendler (K 160)

Dvojzpvy.
Motýli. Pro soprán a alt s prv klav. . V. Kíhovský

Part. K 150, hlasy po 30 h.

Mužské sbory á capella.
Pod oknem (s tenor, sólem.) (21 muž. tverozp «r)

Jos Holý .... Part. 4 K, hlasy po K 120

í?""'* . i (6 muž. sbor op. 37) Vítz. Novák

Podzimní /
Part K 2 '

40) h,asy po 80 h

Ženský sbor s prvodem.
Jaro. 1 (4 sbory op. 14) . . . Ed. Tregler
Opuštný. / Part. K 1-80, hlasy po 80 h

Smíšený sbor s prvodem.
Slavnostní zpv op. 113 . . . Ant. Dvoák

Part. 3 K, hlasy po 40 h.

Prvod orchestru pjuje se v opise.

Veškery zde uvedené skladby hodí se dstojn
do program posmrtných slavnosti Jaroslava

Vrchlického.

K dostání též ve všech venkovských knihkupectvích

jmenovit u nakladatale

MOJMÍRA URBÁNKA U PRAZE
komorního dodavatele,

Jungmannova t. 14, Hlávkv palác.

....... B . o.".""

(•••IIIIHIIMII^
LIDOVÉ VYDÁNÍ HUDEBNIN
EDITION MOJMÍRURBÁNEK

Každé íslo stoji pouze 50 halé.
ls. 1. a 2.

PRODANÁ
NEVSTA

Nejvétší vydaná sms s podlože-
ným textem. Upravil J. KRAUS.

O. 3.-S. KOVAÍK: ALBUM NEJOBLÍBE-
NJŠÍCH POPVK pro piano s podloženým
textem.— 1. U té naši lipy. 2. Kdyi Jeník s malou Andulkou.
3. eské dti. 4. Ten misie. 5. Zelené haluzi. 6. Ta láska.

7. Drahota. Polka. 8. Ješté já se podivám. 9. Šenkým.
6. 6. BLODEK: „V STUDNI". Smés pro plane

a podloženým textem. Upravil J. KRAUS (17 stran).

6. 7.-9. BIZET: „CARMÉN". Smí* pro piano.

Upravil E. KRAUS.

. 10.-12. OFFENBACH: „HOFFMANNOVT
POVÍDKY". Sms pro piano s podloženým textem.

Upravil E. KRAUS.

6. 13. J. E. HUMMEL: SALONNÍ ALBUM,
pro piano.— 1 . Hvézda štstí. 2. Taneme I Valík. 3. Vzhru
do hor. 4. Cikánova píse. 5. Tambour-Major. Pochod.

6. 14. JOS. STRAUSS: ALBUM VALÍK,
pro piano (22 strany). 1. Consortien. 2. Nilfluten. 3.

Frauenwtlrde. 4. Rudolfsklánge.

HVMMV SLQUANSiýCHNÁROD
pro piano s podlož, textem neb* pro zpv s prv. piana
upravil E. Kraus. 1. eská. 2. Moravská. 3. Slovenská. 4. Slo-

vinská. 5. Chorvatská. 6. a 7. ernohorská. 8- a 9. Polská.

10. Bulharská 11. Ruská. 12. Srbská. 13. Luiicko-srbská.

14. Francouzská.

6. 16. KMOCHOVO ALBUM POCHOD pro
piano. 1. Svži mysli. 2. Sláva císai a králi. 3. Konvalinky

(s textem). 4 Pozdrav všemi 5. Vesele dáli 6. Nase práni.

. 17.-18. ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ
pro zpv s prv piana nebo pro piano na 2 ruce s podl.

textem. 1 . Donaurov, Ticho po pišini. 2. Iradier, Holubice. 3.

Alabiev, Slavíek. 4. Kozlov, Tovdl bych rád. 5. Varlamov,
Krásný saraián. 6. Dlibiique, Nehorši sel 7. Pe jen, pe

SLETOVÉ ALBUH SOKOLSKÉ
pro piano na 2 ruce s textem. 1. Fr. Kmoch, Lvi silou. Po-

chod Sokol. 2. Jos. Nevšeta (Cleveland). Svorn v ped.

Pochod americký. 3. Jos. AI. Horák, Slováci na slet pojedu.

Slovácká plseft. 4. Jos. Horák, Mamiko moja. Píse k 0.

sletu. 5. Fr. Krejík, Sláva Sokolstvul Pochod, píse 6. Pr.

Kmoch, Píchod Sokolik. Poch. 7.K Pospíšil, Sokolkám.

Sletová píse. 8. A.Ma ák (Sofia), Píse junák plevenských.

ÍS. 20.

NI ZISK, NI SLM
Sms sokolských písni pro piano na 2 roce. — Složil

MOJMÍR URBÁNEK.

Žádejte katalogy zdarma. Proti obnosn pe-
dem franko. — Ve vydáváni se pokrauje.

Nakladatelství - Hudební závod • Sklad hudebnin

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel,

DDAUA Jungmannova tída Clilo 14.
- rKMrlMi

_ , Hlávkv paláo. .". 3

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. - Nakl. a vyd. Mojmír Urbánek. - Dlnická knihtiskárna v Praze.
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RUDOLF ZAMRZLA:

RICHARD WAGNER.
Životopisný nástin.

III.

Drážany.
(1842—1849.)

Po dlouhém odkládání pistoupeno konen k stu-

diu opery „Rienzi". Wagner sám súastnil se zkou-

šek velice intensivn; pi nm oddan stál tenorista

Ticháek a iditel sboru Fischer.

Den premiéry „Rienzi" (20. íjna 1842) byl také

velikým úspchem Wagnerova díla a událostí pro

nho dalekosáhlého významu. Drážanská opera, po-
vzbuzena úspchem „Rienzi", pijala ku provozování

také „Bludného Holanana", s jehož prove-

dením opera berlínská stále váhala, a Wagnerovi
nabídnuto bylo místo kapelníka.

Po paížském životu byl to ovšem obrat netušený
— Wagner stal se královským kapelníkem. S vyni-

kajícím ensemblem drážanským mohl zamiti k cíli

nejvyššímu, a tím bylo : „Pokraovati ve šlépjích

Webera, Drážany hudebn emancipovat, potírat

zpáteníky a vkus obecenstva pro ušlechtilé vycho-
vávat." Intendance byla si vdoma nutnosti reorga-

nisace divadla a pistoupila na všechny jeho návrhy.

S ním zárove jmenován byl kapelníkem Aug. Rockel.

Nové svží proudy, jež tu zavály, nebyly ovšem
po chuti dosavadnímu prvnímu kapelníkovi Reissige-

rovi, kolem nhož skupili se ti, kteí Wagnerovi ne-

páli.

V lednu následujícího roku (2. ledna 1843) pro-

veden ízením Wagnerovým „Bludný Holanan"
s velikým, a ne trvalým úspchem.

Píiny nutno hledati v novosti hudebního výrazu

a v ponurosti samého dramatu. Úspch „Rienzi" byl

pirozeným. Velká historická opera s Meyerbeerem
v ele byla tehdy na vrcholí uznání a slávy. „Rienzi"

je práv velkou operou ve smyslu Meyerbeera, jehož

vliv jeví se tu více ve form, než v hudebním
obsahu.

Hudba „Rienzi" má sice nkteré vztahy k po-
zdjšímu Wagnerovi, ješt více ale k Bellinimu a
k jiným italským skladatelm.

„Rienzi" je operou, „Bludný Holanan" však
hudebním dramatem.

Všechny píznané známky pozdjšího Wagnera
mají zde svoji kolébku. Již slovní podklad s.' svým
symbolickým pozadím je charakteristickým pro další

jeho tvorbu. Tímto dílem opustil Wagner navždy

ovzduší historické opery. Nebylo to prozatím výsled-

kem pevného pesvdení a umleckých zásad, pes
to však nutno v „Holananu" spatovati první dilo

ve smyslu hudebního dramatu Wagnerova.

Po stránce hudební je to pedevším užíváni pí-
znaných motiv, které, a se tu jeví jako

stupování zpsobu, pijatého z Weberova „aro-
stelce", stává se odtud podstatnou souástí Wagne-
rovy hudby a je zárove podkladem jeho. polyfo-

nického zpsobu užívání orchestru.

„Holanan" po tvrtém pedstavení zmizel s re-

pertoiru. Pomrn krátký úspch díla pivedl Wag-
nera na myšlenku, komponovat operu dle vzoru

„Rienzi". Mla jí býti „Die Sarazenin". V Pa-

íži zapoatý text Wagner nyní dokonil, upustil ale

od svého úmyslu, uvésti jej v hudbu.

innost Wagnera -kapelníka drážanské opery

byla velice blahodárná.

V nm nutno spatovati prvního kapelníka v mo-
derním smyslu, na rozdíl od tehdejších tak zvaných
živých metronom. V jeho zpsobu dirigování vidíme

uplatnny všechny zásady, s nimiž se shledáme
v jeho spisku „Ueber das Dirigieren". (Vyšlo

roku 1869 v Lipsku u C. F. Kahnta.) V Drádantch
provedl Wagner „aro s tel c e", „Euryantu",
„Iphigenii v Aulid", „Hans Heilinga",
„Je s sondu" a mn. j.

Také ízení mužského sboru „Liedertafel" pe-
vzal Wagner. Odtud pocházejí jeho píležitostné

skladby: „Festgesang", psaný na žádost krále

k odhalení pomníku Augusta V., a „Liebesmahl
der Apostel", biblická scéna, která byla prove-

dena ve slavnostním koncertu pi sjezdu saských

zpváckých spolk v Drážanech (6. ervence 1843).

Dílo posledn jmenované upomíná svou náladou

na „Parsifala", ale svým zakonením také na „Rienzi".

Je to skladba slohu nejednotného, místa charakteru

oratorního stídají se se scénami operními, pes to

však je tu také hojn moment velice psobivých.
V Drážanech provedl Wagner také Beethovenovu
„Devátou", jejíž provedení bylo pro nho um-
leckým triumfem.
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Proti provedení tohoto „bláznovského" díla (tak

nazývali „Devátou") panovalo v umleckých kruzích

veliké pedpojetí a Wagnerovi bylo pemoci spoustu

rzných pekážek. Ohromný umlecký úspch, jehož

se Beethovenova symfonie dokala, byl cele dílem

Wagnerovým, ba možno íci, že prolomil ínskou

ze, kterou vystavla okolo „Deváté" nechápavost

hudebník první polovice 19. století.

innost jeho v Drážanech byla korunována

plným umleckým úspchem, pes to však bylo jeho

materielní postavení stále stísnné.

V tchto pomrech pustil se do nové práce,

která byla pokraováním smru, poatého „Holan-

anem" a která jej svedla ješt dále se stezek, jimiž

se ubíral vkus obecenstva.

Byl to „Tannháuser". Povst o Tannháuseru

zamstnávala ješt v Paíži jeho mysl, ale k jejímu

zpracování došlo teprve pozdji, kdy Wagner meškal

náhodou v Teplicích. To bylo již v dob jeho pso-
bení v Drážanech.

Hudba k „Tannháuseru" povstala v letech 1843

až 1845. Tímto dílem Wagner petrhává svazky

s minulostí, a zde dje se to poprvé vdom.
V „Tannháuseru" nacházíme sice jednotlivé scény,

které hudebn lze oddlit od celku, ale ásti tyto

mají v díle své dramatické odvodnní a za žádným
jiným úelem psány nejsou.

tí£b9 FEUILLETON

Víde, 7. listopadu.

Dnes je ve Dvorní Gluckova „Ifigeníe v Aulid".
Repertoir by nebyl tento týden tak zlý; Burian hostuje

v Budapešti, rzné dovolené, orchestr zamstnán i kon-
certními institucemi, opera tedy trochu laboruje a nepímo
musíme ji nkteré malikosti prominout. Odlesk Babylonu
nad Dunajem musí se zraití v reDertoiru „Dvorní". Atak
vedle Massenetova „Kejklíe Matky Boží" stkví se na
affiších „ertova babika" a Puccini. Vídeská dáma si

Pucciniho z repertoiru obzvlášt cení a zejména od té

doby, co angažován sem z pražského Nového nmeckého
divadla Piccaver.

A propos, abych tedy nezapomnl. Od hernalského
Giirthu pospíchám, abych uvidl Qluckovo dílo ve Wagne-
rové úprav z r. 1847. Kárthnerstrasse a Opernring v moi
obloukovek. Auta huí a etzce elektrických vagon
pede mnou kižují. Dlažba jako vyleštná. Korso — tepna
velkomsta. Ped Operou prohlížím si sousoší Siegfrieda

s Mimem a Don Juana s Konthurem. Ale jsou titrná!

U pokladny k stání marné vykládám, že bych si pál
slevu. Slena se na mn usmívá: „Neexistuje nic!" A já

za IV. galerii kladu 1 K 20 h. Až teprve ve vyšších sfé-

rách se dovídám, že sleva je — ale ne pro nás muzi-
kanty. Pro vojsko. Dstojník, i pod šarži platí jednotné
vstupné 20 halé. Pro ty lepší je reservována pravá
strana parketu k stání. V tom vidím skrytou intenci:

pohudebnní armády. Závidím jim a peji si

zmnu této benevolence v náš prospch. Ale té se ne-
dokám.

Vyjdu nahoru a zapomínám tém, že jsem ve Dvorní.
Moje obvyklé místo je levá galerie, hned u jevišt nad
orchestrem. Kdybych chtl to zde praktikovat, nevidl
bych tém nieho. Vzpomínám na nepíliš poetické
oznaení tohoto místa v naši kaplice! Vzpomínám na
Vás, pátelé!

„Tannháuser" byl úpln dokonen 13. dubna 1845
a proveden poprvé téhož roku 19. íjna. Pvodní
finále dila pepracoval Wagner roku 1847 a v této

form provozuje se dodnes bezmála všude. Podruhé
pepracoval Wagner „Tannhausera" k paížskému
provedení roku 1861. Paížské hudební pomry byly

bídné. Kdysi zohyzdil H. Berlioz Weberova „aro-
stelce" svými recitativy jen proto, že mluvená prosa

nebyla na scén „Velké Opery" obvyklou a také

„Tannháuser" mohl býti dáván jen s velkým ba-
letem ve II. djství. To bylo ovšem irou nemož-
ností, Wagner však rozšíil prvou scénu djství prvého

a vytvoil z ní nádherný obraz. Ouvertura pechází
pímo v bachantský rej, k nmuž pipojeny jsou

obrazy „Únos Europy" a „Leda s labuti". Také ná-

sledující scéna Venuše s Tannháuserem je pepraco-
vána. A v ní docíleno ostejší charakteristiky obou
jednajících osob.

Paížské zpracování prohlásil Wagner za defini-

tivní. Je nelze považovati za ústupek vkusu obecen-
stva, v nm jsou všechny zmny odvodnny a do-

stihuji pln úele, jejž Wagner ml na zeteli. Je to

pedevším docíleni vtšího kontrastu mezi Alžbtou a

Venuší a rychlejšího dramatického spádu ve II. djství

(na p. vynecháním písn Walthera).

„Tannháuser" pinesl Wagnerovi mnoho hokosti,

nebo provedení bylo tak nedokonalé, že musilo

Prohlížím si rozestavení orchestru. Zaujímá proti na-
šemu plochu ohromnou. Picházejí misti svých nástroj
a divadlo se napluje. Zvoní se. Hledišt se setmí, jen

nad námi zde nahoe píjemn svítí žárovky se zelenými
stínidly. Hlavni opona jde vzhru, místo ní zakrývá jevi-

št dvoudílný látkový závs barvy zelené. K pultu za-
sedne Schalk. Pedehra zaíná. Jeho direkce je prostá,

zdravá, dobe rhytmovaná, allegro allegrem, žádný effekt.

Agamemnon-Weidemann. Ani jej nepoznávám, jak se mi
dnes líbí. Kalchas-Mayr. Krásný vyrovnaný všude hlas,

který pekonává i nejvyšší oolohy svého partu (O furcht-

bar gewaltige Gottheit) Schmedes (Achilles), vždy více

tenor než herec.

Konec I. aktu. Applaus. Prvý vystupuje Schmedes,
za sebou vede sólisty a klaní se nkolika znamenitostem
v ložích. Vyjdu ven. Ve výklencích na chodb nkolik se-
skupených hlav, živ rokujících, s obligátními klavírními

výtahy.
Akt. II. Ifigenia — subtilní postava v bílém rouše

(Gutheil-Schoderova). Její matka Klytemnestra (Hil-

germannová), výborná. Ve velké pause scházím dol do
foyeru. Ale jak je proti našemu nevýznamný! Vlastn
lépe psáno: nemže býti jinaký — Vide nemá svého
Alše ! Fraky, a není théátre parée, mne straší. Usedám
pod japonskou vázu na zelený fauteuil, pozoruji toiletty,

ale v tom ovzduší necítím se já doma. Schodišt ani ko-
ridory a ostatní splendidní vnitek mne nedovede upou-
tat. Medailony a Musy jsou studené. Na gotice ulpéla

polovice úední architektury vídeské. Opera je ale v prvé
francouzské renaissanci.

Akt III. Stolí vítzí jednoduchými liniemi všech sce-
nerií. Jeho luminiscenní effekty jsou pimo skvostné.

Tábor zaleje nžné fialkové šero, pohádkové. Ne-
mén — obtování Ifigenie Artemidé (zpívá ji Forste-

rová, vrátila se z Hamburku, kde hostovala), je barevn
nejpsobivéjší.

Konec. Dole portier Ursus vyvolává jména chauffeur
a svým hlasem ohrožuje každého, kdo se dostane v do-

sah jeho kráteru. A auta opét huí, etzce elektrických

voz kižují. Velkomsto ! V. H. Jarka.
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vzbuditi v posluchastvu jen zmatek. Ticháek (Tann-

háuser) nevdl co poíti se svou úlohou, a také

ostatní úinkující lpli dosud na tradicích staré opery

a styl tohoto díla byl jim úpln cizím. Pes to však

pijalo obecenstvo dílo velice pízniv. Bylo-li to vý-

sledkem porozumní nebo honby za sensací, zstává

otázkou nerozhodnutou, nebof obecenstvo nadšeným

pijetím „Rienzi" a chladným odmítnutím ., Holan-

ana" jasn dalo na jevo, co od Wagnera oekává,

a Wagner poznal, že jeho „Tannháuser" promluvil

k jeho pátelm, ale ne k obecenstvu. Toto poznání

nevyvrátil ani zdánlivý zevnjší úspch s vyvoláváním

autora, který nabyl pesvdení, že tento úspch je

pece jen výsledkem bu neporozumní, nebo aspo
špatného porozumní jeho umleckým zásadám.

Obecenstvu líbili se práv jen asté lyrické,

t. j. na starou operu upomínající, což zavinno
bylo ponejvíce zpváky, jimž také technická ást
díla inila nepemožitelné obtíže. Tato poslední okol-

nost pimla Wagnera ku zkratkám, dílu ovšem ne-

poslouživším. Snahy Wagnerovy nenašly porozumní
ani u jeho vrstevník, Mendelssohna a Schumanna.

Úsudek Schumanna podléhal velikým zmnám.
O „Tannháuseru" soudil, že jeho hudba „není ani
0 vlas lepší než „Rienzi", za ti nedle však

mnohé odvolává, nebof „na scén vypadá
všechno zcela jinak" a konen po nkolika

týdnech, když vidl ono dílo opt na scén, píše

Dornovi, že „opera má hlubokou originelní
hudbu vbec stokráte lepší než Wagnerovy
opery pedcházející."

Mezi kritiky nescházeli ani proroci. Tak na p.
M. Hauptmann píše r. 1847: „Myslím, že Wagnera
nepežije žádná z jeho skladeb." Fetiš konstatoval

však ped prvním bayreuthským pedstavením (1876),

že hnutí wagnerovského v Nmecku nápadn ubývá.*)

Zajímavo je také, že jistý drážanský kritik vytýkal

„Tannháuseru pílišnou dramatinost, kritik lip-

ský konstatoval pílišnou lyrinost a konen in-

tendant berlínské opery Kústner rozhodl, že opera

tato je píliš epickou („Musikalisches Wochen-
blatt", 20. Juli 1877). Tato zmatenost názor je

typickou pro posuzovatele, s nimiž pišla do styku

1 další tvorba Wagnerova.

V lét roku 1845 po dokonení „Tannháusera"

meškal Wagner v Mariánských Lázních a zde napsal

nártek k „Mistrm pvcm Norimberským". K jeho

zpracování pistoupil teprve po nkolika letech, nebo
zatím nová myšlenka zaujala cele jeho mysl. Byla

to povst o „Loh engrinu", kterou podobn jako

„Tannháusera" poznal ješt v Paíži. Nártky textu

dokonil Wagner roku 1845, pikroil však ku kom-
posici teprve roku následujícího. V beznu r. 1847
(od 9. záí 1846 do 3. bezna 1847) dokonil tetí
djství, v ervnu prvé a v srpnu druhé.
V beznu roku 1 848 bylo dílo hotovo také v partitue.

„Lohengrin" je stupováním smru, poatého
„Tannháuserem". Povst o „Lohengrinu" zazname-

*) W. Tappert: „Richard Wagner Im Spiegel der
Kritik."

nána je již v starých francouzských básních. Z po-

vsti o rytii a jeho labuti uinil Wolfram z Eschen-

bachu rytíe sv. Grala Lohengrina (t. j. Loheran

Garin nebo Garin z Lothringenu).

Wagner nespokojil se pouze touto povstí a stu-

doval etné prameny, z nichž poskytly mu hojn
materiálu, zvlášt nmecké povsti bratí Grimm.
Z matných, mnohdy jen napovzených detail, se-

stavil Wagner báse, která v každém smru je vy-

nikající.

Základní ideou liší se „Lohengrin" podstatn od
obou pedcházejících.

„Holanana" a „Tannháusera" vede touha od
viny ku spáse, oba prahnou po neznámém, vyšším,

„Lohengrin" však sestupuje z íše božstva a hledá

blaha pozemského. Hudebn stojí toto dílo již

úpln na stanovisku moderního hudebního dramatu.

Zde není více hudebn uzavených scén, vše

plyne v širokém proudu za jediným cílem, a tím je

„drama" a jeho odvodnnost. Píznaný motiv ne-

znamená pouze hudební reminiscenci, zde stává se

nejpodstatnjší ástí hudebního výrazu. Pro tyto

vlastnosti a pro umleckou rovnováhu, s jakou jich

zde užito, považován je mnohými „Lohengrin" za

zlatý heb Wagnerovy tvorby.

Zde spatujeme tedy Wagnera jako umlce, tech

niku dokonale ovládajícího a jako reformátora opery

jenž kráí vdom za vytknutým cílem. Zde také

poínají boje. Wagner byl, jak již bylo eeno, vý-

borný dirigent a pece musil své dirigentské umní
hájiti proti ignoranci a zlomyslnosti drážanské kri-

tiky („Kunstler und Kritiker", vyšlo v „Dresdener

Anzeiger" 11. srpna 1846, znovu tištno v knize

„Der junge Wagner", Schuster-Loefler, Berlin). Divadlo,

jeho primadony a tenoristé uinili z Wagnera pítele

revoluce, prozatím ovšem jen na poli umní. Své
zkušenosti a poznání uložil ve spis „Die konigliche

Kapelle betreffend" („Der junge Wagner"), který

pedložil intendantovi divadla.

Wagner zde peliv vypracoval podrobný plán

reorganisace divadelního orchestru. Kniha však od-

ložena intendanci vysokomysln „ad acta". Nepíznivé
pomry divadelní pesvdily Wagnera o nutnosti

úplného pevratu stávajících poádk. Své názory

vyložil Wagner ve stati „Entwurf zur Organisation

eines deutschen Nationaltheaters fur das Kónigreich

Šachsen", kterou tentokráte odevzdal ministru osvty.
Zatím byl však stržen také proudy politickými.

Jeho lánky a pátelský pomr k Rockelovi, který

pro své politické pesvdení byl úadu kapelníka

zbaven, otásly jeho postavením. Pes to byl však

stále inným. Nové plány zamstnávaly jeho mysl;

„Friedrich Barbarosa", „Siegfried" a „ježíš Nazaret-

ský" byly pedmtem jeho snah skladatelských.

Z tch jedin povst o Nibelungách, jejíž po-

slední ást „Siegfrieds Tod" souhlasí z velké ásti

s dramatem „Gótterdámmerung" byla jím pozdji
zpracována.

Ve schzi jistého spolku („Vaterlandsverein")

promluvil Wagner (14. ervna 1848) ohnivou poli-
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tickou e, v níž žádal nejen všeobecné hlasovací

právo, ale také prohlášení republiky.
Tato e, a byla otištna v „Zeitungs-Extrablattu",

nemla náhodou pro nho následk. V kvtnu roku

1849 vypukla v Drážanech revoluce a Wagner pi-

dal se k povstalcm.

Druhého dne vstoupilo do msta pruské vojsko,

povstání bylo potlaeno, A. Róckel a Bakunin za-

tknuti a odsouzeni k smrti (trest zmnn jim v do-

životní žalá).

Do jaké míry súasinil se Wagner povstání, není

dosud vyjasnno.

Pítel jeho Dammreuther popírá správnost obža-

loby, dle které Wagner nesl rudý prapor a bojoval

na barikádách. S tím souhlasí také Richard Pohl,

který praví, že Wagner ídil jen hudební ást revo-

luce, t. j. signály a poplašné zvony.

Wagner sám nezmiuje se nikdy ani v dopisech

o podrobnostech povstání.

V dopisu Lisztovi (13. dubna 1856) piznává svj
omyl, jehož se dopustil, dav se strhnouti vášní, ale

zárove popírá, že by se byl dopustil zloinu v tom

smyslu, jak to ííila obžaloba.

Zatím vydán byl na nho zatyka. Dvodem
k jeho vydání byl dopis, nalezený pi domovní pro-

hlídce u Rockela. V dopise tom žádal Wagner práv
v Praze dlícího Rockela, aby se co nejdíve vrátil

do Drážan, nebof „nutno se obávati, že revoluce

propukne píliš záhy."

V ase kdy vydán zatyka dlel Wagner v Saské

Kamenici (Chemnitz), odkudž odejel do Freibergu.

Zde setkal se s Bakuninem a Heubnerem. Odtud se

vrátil zpt do Kamenice k svému štstí pozdji než

oba jmenovaní. Ti byli na této cest zateni. Pak
odebral se Wagner ihned do Výmaru, kamž jej ná-

sledovala také jeho chof.

Odchodem do Výmaru koní perioda jeho života,

již nazvati lze „Wagner divadelním kapelníkem". Ná-
sledovala doba strádáni a tžkých boj o existenci,

doba, kterou Wagner pivítal s jásotem.

Na leta prožitá v Drážanech vzpomínal vždy

s nevolí. Nyní byl volným, nemaje žádných nesplni-

telných tužeb a když konen, nespoután žádnými

ohledy mohl odhoditi všechna ta pání a všechny

nadje, jež choval v tuto spolenost, a když oteven
mohl zvolati, že jako umlec onu pokryteckou, zdán-

liv o umní a kulturu dbající spolenost z hloubi

srdc nenávidí a jí opovrhuje, tu cítil se poprvé v ži-

vot volným a veselým pes to, že nevdl, kam
sklonit hlavu zítra.

IV.

Vyhnanství.

Do Výmaru pibyl Wagner 13. kvtna 1849 a

16. kvtna publikována drážanskou policií tato listina:

„Níže podrobnji popsaný královský kapelník Richard

Wagner, jenž má býti volán k zodpovdnosti pro

skutenou úast na povstání ve zdejším mst, ne-

mohl býti zaten.

Proto upozorují se na nho policejní úady a

žádají se, aby Wagnera zatkly, a o tom bez odkladu

zprávu podaly.

Drážany, 16. kvtna 1849.

Mstská policejní správa.

Wagner je 37 až 38 rok stár, prostední po-
stavy, má hndé vlasy, vysoké elo, oi modrošedé,
nos a ústa soumrná, bradu kulatou a nosí brejle.

Zvláštní znamení v pohybech, jakož i v ei rychlý

a hbitý.

Odv: tmavozelený svrchník, erné spodky, sa-

metovou vestu, hedvábný nákrník, obyejný plstný
klobouk a boty."

Cesta vedla Wagnera píímo k Lisztovi. Bezpený
úkryt poskytl mu nejdíve Altenburg (bydlišt knžny
Wittgensteirovy)

;
když ale publikován zatyka, ode-

bral se Wagner na statek Magdala, by tu inil pí-
pravy k odjezdu do ciziny.

Ve Výmaru byl také pítomen zkoušce na „Tann-
háusera", jejž Liszt práv znovu na scénu uvádl.

„Co jsem cítil, když jsem tuto hudbu tvoil, cítil

on, když ji provádl; co jsem chtl íci, když jsem

ji psal, ekl on, když ji nechal zazníti. Podivno

!

V tomto nejvzácnjším ze všech pátel získal jsem

v okamžiku, kdy jsem byl bez domova, skutený,
toužený, všude na nepravém míst hledaný a nikdy

nenalezený domov pro své umní."
Tato vlastní slova Wagnerova nejlépe charakte-

risují, ím mu Liszt byl.

Pátelský pomr ten utváel se po nkolik let.

Poprvé poznal Wagner Liszta v Paíži r. 1840.

V tyto styky kladl mladý zneuznaný skladatel veliké

nadje, které se však nesplnily.

Celým svtem zbožovaný pianista, jenž svojí hrou

uvádl v úžas posluchae, nebyl Wagnerovi niím
jiným než bankéem, umjícím své umní dobe pro-

dati. S tímto mínním se Wagner netajil ve svých

zprávách z Paíže, v drážanském „Abendzeitungu"

uveejovaných.
Liszt tžce nesl, že je nesprávn chápán umlcem,

jehož znal pouze povrchn a s nímž nikdy nepišel

do bližších styk.
To však nepekáželo mu hájiti zájmy Wagnera,

kde se k tomu naskytla vhodná píležitost. Wagner
záhy poznal v Lisztovi vlivného pívržence a navázal

s ním styky, zatím ovšem jen velice stízlivé.

V Lisztov život nastal pak náhlý, jeho ctiteli

nepochopený obrat. Liszt opustil dráhu virtuosa a

uchýlil se do Výmaru.

V beznu roku 1848 setkali se oba misti

v Drážanech a uzaveli pátelství, které lze nazvati

historickým.

Prvním velikým inem Lisztovým bylo odvážné

uvedení — dosud jen v Drážanech provedeného

Tannháusera — na scénu ve Výmaru (16 února 1849).

Pedstavení tomu Wagner pítomen nebyl, zatím

však sbhly se události výše popsané a zatykaem
stihaný revolucioná octl se 13. kvtna ve Výmaru
u Liszta,

Na radu Lisztovu ml se Wagner odebrati do

Paíže, aby tam novou pro Paíž komponovanou
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operou zkusil znovu Štstí. S prvodním listem, na

jméno dra. Widmanna vystaveným, pustil se na tuto

nebezpenou cestu (24. kvtna) a dostihl po tyech
dnech nejdíve Curychu a pak po krátké dob Paíže.

Záhy poznal Wagner, že od pobytu v Paíži ne-

lze mu oekávati žádných positivních výsledk. Vrátil

se proto opt do Curychu, aby zde ve vlastní do-

mácnosti a v klidu mohl se nerušen vnovati svým
plánm, t. j. komponovati pro Paíž operu.

Zase to byl Liszt, jenž pomohl a umožnil Wagne-
rovi usídliti se v Curychu. Sem následovala jej jeho

chof, dlící dosud v Drážanech.
Ani tento pobyt neuskutenil jeho plány, nebo

Wagner pišel k poznání, že psáti operu pro Paíž
znamenalo by zapení svého umleckého pesvdení
a svých ideál. K tomu nemohl se nikterak odhodlati

pes to, že mu hrozil osud, podobný jeho prvnímu

pobytu v Paíži roku 1840. Nežli psáti opery, pova-

žoval za prospšnjší vyložiti svtu své esthetické zá-

sady.

Jedenáct let jeho pobytu v Curychu znamená pro

hudební literaturu celou epochu. Zde napsal

Wagner spisy, v nichž obsaženy jsou jeho esthetické

zásady, které ásten uplatnny jsou v jeho dílech

hudebn dramatických. Jsou to: „Die Kunst und die

Revolution" (Sebr. sp. III.), „Das Kunstwerk der Zu-

kunft" (Sebr. sp. III.), „Kunst und iKlima" (Sebr.

sp. III.), „Das Judentum in der Musik", „Oper und

Drama" (Sebr. sp. III.— IV.).

Revoluce otevela Wagnerovi oi. Její fantastické

cíle a prostedky, jimž nedávno ješt vnoval své

sympatie, ukázaly se mu nyní hokým poblouznním.

„Je v nás síla" — píše — „která od nás odpu-

zuje, co naší pirozenosti je cizí a nesnesitelné; to

je hnus. Moci, z níž jsem erpal tuto sílu, dkuji,

že jsem se vyléil také ze svého posledního po-

blouznní."

Jeho dílem nemla více býti reformace stáva-

jícího umní, jejíž dosažení vidl v perození spo-

lenosti, ale umlecká revoluce, t. j. úplné roz-

biti všeho toho, co zniení zasluhovalo.

Práce vnovaná budoucnosti a pevná víra v ní

dodala mu síly, pustiti se do boje s pítomností.

Filosofické zásady Ludvíka Feuerbacha byly mu
tehdy základnou, z níž dopracoval se k vlastnímu

pevnému názoru, pozdji ovšem vlivem Schopen-
hauera vytíbenému.

V prvém spisu této epochy „Kunst und Revolu-

tion" shledáváme se na poli sociáln politickém ješt

s názory mladohegelianc, které ve spisech pozdjších
ustupují požadavkm ist umní se týkajícím.

Jmenovaný spis obsahuje mnoho nejasného a je

v podstat srovnáváním umní staroeckého s umním
moderním. „Staroecké státní zízení bylo pdou, na
níž se zrodilo nejvyšší umní — jeho „tragoedie".
Národnostní ohraniení pivedlo ji k pádu. Jejími ne-

páteli byly filosofie a kesanství. Pak stalo se

umní prmyslem. Dnes existuje jen v uvdomní
jednotlivce.

U ek bylo umní konservativnl, jako ma-
jetek všeobecný, u nás musí býti revolucionáské.

len velká revoluce lidstva, která poala rozrušením

ecké íše, mže obrodit umní, které však musí se

peliti pes hranice národnostní."

Díve než by pokraoval na dráze, zapoaté
„Lohengrinem", chtl Wagner toto dílo theoreticky

prohloubiti a své plány a esthetické zásady veejnosti

vyložiti. Prvním dílem toho druhu byl spis „Das
Kunstwerk der Zukunft" (1850).

„Žádný smír s nicotností, ale bezlítostnou vojnu",

praví Wagner, a tímto bojem ml býti jmenovaný
spis.

Zásada, že všechny druhy umní, tedy : hudba,

básnictví, malíství, sochaství, architektura, která po
pádu ecké tragoedie vyvíjela se každé svým smrem,
mají býti spojena v jediném umleckém díle, to jest

v „díle budoucnosti" a mají pestati existovati

jako umní samostatná, je jádrem jmenovaného spisu

a nutno piznati, jádrem zabaleným ve tvrdou sko-

ápku. Ve vyslovené myšlence je bez odporu mnoho
utopistického a Wagner sám odvrací se od ní po-

zdji vždy nápadnji.

Tímto spisem chtl Wagner zakoniti svoji spiso-

vatelskou innost, ale již v krátkém ase chápe se

znovu péra, aby odpovdl na nkteré výtky, onomu
spisu inné. Byla to sta: „Kunst und Klima", která

byla odpovdí na námitky, že klimatické pomry
severu znovuzrození ecké tragoedie znemožují.

Wagner píše:

„Ne v tropických zemích, ne v kvtnaté Indii,

ale na holých skalách Hellady zrodilo se pravé

umní" a dokazuje, že práv boj s živly sílu lovka
probouzí a vyvinuje.

jmenované spisy nevzbudily tentokráte zvláštní

pozornosti a Wagner s politováním nucen byl pi-
znati, že ani jeho pátelé nemli pro n náležitého

porozumní.
Mysl jeho zamstnána byla rznými plány. Liszt

radil mu zapoíti s komposicí „Siegfrieds Tod", on
sám chtl psáti drama „Achilleus". Konen mínil

nalézti vhodnou látku v povsti „Wieland der Schmied".

V lednu roku 1850 odebral se znovu do
Paíže, která se mu zjevila v témž hrozném stavu,

jak ji choval ve svých vzpomínkách od svého prvého

pobytu. Záhy vzdal se Wagner na vždy myšlenky
komponovat novou operu.

V tžkém tomto stavu, kdy nouze doléhala stále

silnji, zasvitla mu nová nadje na bezstarostný život

a možnost oddati se umlecké práci. Prostednictvím

paní J. Ritterové nabídnuta mu byla pítelkyní její

Jessií Laussotovou z Bordeaux roní renta.

Wagner pijal pomocnou ruku a pozvání a odebral

se v beznu do Bordeaux. Spokojenost jeho nemla
však dlouhého trvání. Zeknutí se paížských plán
rozladilo nadobro jeho cho, která konen, puzena
bezmeznou žárlivostí, dopsala svému choti zpsobem,
rázem odhalivším ped ním celou tragiku tohoto

manželství. Manželská roztržka byla sice na njaký
as zažehnána, ale ne odstranna.

Pomr Wagnera a jeho choti bývá asto jedno-

strann posuzován, obyejn v neprospch této. Jisto

je, že manželství toto nebylo šastné, ale jisto je,
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že vina nespoívá jen na Wagnerové choti. Minna
Wagnerova prožila celý zoufalý boj o existenci prvého

pobytu v Paíži po boku svého chot.

Wagner sám po svém odchodu do Drážan oe-
kával toužebn píchod Minny do Curychu. Minna
ovšem nechápala, jak mohl její cho opustiti pomrn
bezstarostný život drážanský a vrhnouti se znovu

do víru rzných dobrodružství, do bídy a nouze. Její

všední povaha nechápala také jeho umlecké cíle

a zanechání cesty nastoupené operou „Rienzi".

Uvážíme-!i však kolik umlc a slovutných
muž nechápalo cíle R. Wagnera, odpustíme zajisté

ono nepochopení Minn Wagnerové. A toto nepo-

chopení bylo její nejvtší vinou.

Úmyslu svého, odcestovat, se Wagner zatím

vzdsl.

FR. A. URBÁNEK SEDMDESÁT-
NÍKEM.

Dívjší majitel tohoto listu a po nkolik let

i obtavý jeho redaktor, vstupuje dnešním dnem —
eknme a pejme mu od srdce, aby ji i dožil —
do nové sedmuesátky svého záslužného, plodného, a

práci a umní vnovaného života. liž samo dovršení

tak vysokého stáí vzbuzuje úctu v dnešním život,

jejž generace mladší rychleji prožívá, nad to vy-

konáno-li v té dob nco mimoádného, velkolepého.

To dlužno íci o Fr. A. Urbánkovi!

jméno jeho známo je po všech našich vlastech

a ono rozneslo slávu jména eského i daleko, daleko

za hranice.

Narodil se roku 1842 v Moravských Budjovicích;

po studijích ve Znojm a Brn ve dvaceti letech

zapoal svoji kariéru v slavném tehdy knihkupectví

Koberov, kdež stal se pozdji — po smrti jeho

— vedoucím a duší celého obchodu.

Stav se r. 1872 samostatným, dík svým zná-

mostem, oblib a vážnosti, dovedl kolem sebe sou-

stediti celou umleckou obec pražskou.

A byli to literáti, výtvarníci, žurnalisté, politikové

nebo hudebníci, všichni svorn scházeli se u Fr. A.

Urbánka ve Vodikov ulici (vedle vyšší díví školy),

kdež mnohá dobrá vc na poli našeho umní vzala

svj poátek, nebo k níž zde aspo myšlenka vzklí-

ila, dán byl podnt.
Tak tské návštvy nejvtších našich velikán hu-

debních, Smetany, Dvoáka, Bendla, Fibicha a mnohých
jiných, nemohly pirozen zstati bez vlivu na pod-
nikavého a svžího ducha Fr. A. Urbánkova.

Pojednou stojíme tu ped novým podnikem

!

Podnik nakladatelství hudebního, ale nakladatelství

seriosního, ve velkém stylu, v mocných umleckých
i obchodních liniích. A ti, kdož scházeli se u Fr. A.

Urbánka ve skromných jeho obchodních místnostech,

nacházejí zde hejivý duševní útulek.

Hudební nakladatelství našeho jubilanta vzalo

vzestup pímo obrovský.

Se zakladateli a sloupyeského umní
hudebního Smetanou a Dvoákem vy-

rostl nám základ a sloup hudebního na-
kladatelství ve Fr. A. Urbánkovi.

Fakt to zajisté takový, že zaslouží býti zlatým

písmem zapsán v historii eského umní hudebního.

Všechny velké hudební podniky pražské bu
vznikly iniciativou Fr. A. Urbánka nebo za obtavé

!
jeho souinnosti nebo podpory.

Obrovitou práci, kterou na poli hudebním vy-

konal, posvcuje skutenost, že za tyicet let své nakla-

datelské innosti vydal tém 6000 ísel hudebních,

povtšin závažných, velkých dl, jež staly se zla-

tými heby naší hudební literatury.

Dnes sklízí Fr. A. Urbánek ovoce své velké

práce a mže pohlížeti na n s pýchou a hrdostí

vojevdce nad dobytou posicí, jež zdála se býti kdysi

nezískatelnou.

My, kteí velký in Fr. A. Urbánka uznáváme a

oceujeme, vzdáváme mu tímto hold slušící vládci.

On byl a zstane králem eských hudebních nakla-

datel, jemuž korunu vtiskla na hlavu práce.

V dnešní slavnostní den, v nmž vedle 70. svých

narozenin oslavuje také 501etí své bibliografické a

knihkupecké innosti, pejeme mu ze srdce, aby nov na-

atou sedmdesátku ztráviti mohl ješt hodn dlouho

v klidu, a u vdomí, že vykonal nco, co ped ním nikdo

nedokázal a po nm nikdo nedokáže! Mirek.

M DIVADLA
NÁRODNÍ DIVADLO.

Richard Strauss: „Ohn zmar" (Feuersnot). Poprvé
12. listop.

Po velikém úspchu, jehož docílila u nás Straussova
„Elektra" a „Ržový kavalír" sáhlo divadlo k staršímu

jeho dílu. Zaazení do repertoiru „Ohn zmar" nutno bez-
podmínen schvalovati.

Námitky, že po „Elekte" nemže býti zájem pro
kterékoli dívjší dílo jejího autora dosti intensivním, byly

by smšný a bezpodstatny. Dílo v pravd umlecké ne-

snese pihrádek nebo formulek, jimiž nutno je hodniti.

Máme-li zájem pro vrcholné dílo R. Strausse, nebude jist

menším náš zájem pro dílo, jež je základnou celé

pozdjší jeho tvorby.

Všechny prvky pozdji z nejvtší dsledností vytvo-
eného stylu Straussova nalezneme zde v této rozkošné
aktovce, plné lyrismu, rozmaru a vtipu.

Po „Guntramu", prvém dramatickém díle Straussov,
znamená hudba „Ohn zmar" nové svty. Onen je dílem
wagnerovským, tento pak pes nkteré pochopitelné

vztahy k bayreuthskému mistru dílem stylu samostatného,
Straussovského. Mezi „Guntramem" a „Feuersnot" uply-

nulo sedm let. (Poprvé v Drážanech 22. kvtna 1901.)

Autorem hry je Ernst von Wolzogen, známý zakladatel

t. zv. „Oberbrettlu". *)

Báse jeho je nemilosrdnou satyrou na mnichovskou
obec zpáteník a týká se známého vyobcováni Richarda
Wagnera z Mnichova.

Episoda ta vložena je do vlastního dje velice úinn
a dává lokálnímu rázu básn význam všeobecný. Dj
aktovky vzat je z Wolfovy sbírky nizozemských povstí.

Zde jeho hlavní rysy:

Bodí mšané pipravuji se práv k slavnosti ohové
a mládež sháni k ní dívi. Všude vítána je s otevenou
náruí, jediný domek, v nmž bydlí tajemný samotá Kun-
rád, o nmž jde povst, že od svého mistra Rajcharta

*) Upozorujeme na Zamrzlv rozbor „Ohn zmar".



39

zddil moc kouzelnou, zastává uzaxen. Ale mládež ko-

nen pece vyburcuje podMna, který vyjde ze své pra-

covny a stržen vírem mládím kvasícího života, rázem od-
hodlá se opustit! knihu jako starou veteš a radovati se

s mládeží ze života. Uchvácen svým rozhodnutím pistoupí
neomalen k dcerce purkmistrové, sliné Diemut, a políbí

ji. Ale se zlou se potázal. Za odvážný in svj klidí jen

posmch mládeže a nenávist krásné panny, která písahá
mu pomstu, již záhy také splní. Když se totiž prostranství

ped jejím domem vyprázdnilo, piláká k sob Kunráda
a vyzve ho, aby vstoupil do koše sloužícího k doprav
domácích poteb do prvního patra, aby ho k sob do ko-

mrky vytáhnouti mohla. Kunrád uposlechne, ale zlomy-
slná Diemut vytáhne koš jen pod pavlán. Zatím sebhla
se dvata a smjí se ve vzduchu visícímu seladonu, až
ten, do hloubi duše zasažen vynese arodéjnickou kletbu,

v dsledku které všechen ohe rázem ve mst uhasne.
Kouzlo zažehnati mže jen sama Diemut, vyslyši-li mi-

lostné vzdechy Kunrádovy a tím uskutení se sen o štstí
lásky. Pokrytetí mšáci te sami prosí slinou dívku,

aby se ootovala a vrátila mstu ohe. Ale Diemut uiní
tak sama z vlastního pesvdení, nebo mezitím vzpla-

nula ke Kunrádovi láskou. Sen o štstí lásky se splnil

a ohn zmar tak zažehnán.
Z množství detail, majících symbolické pozadí, uvá-

díme jen dva, jež obsaženy jsou v ei Kunráda. Prvý
z nich týká se mistra Reicharta (Rich. Wagnera) a jeho
vypuzeni z msta, druhý jeho nástupce Kunráda Ebnera
(Ebnen = wieder gut machen = napraviti), jimž mínn tu

sám Richard Strauss.

Prvý charakterisován hudebn motivem Walha !

y
(„Ring d. Nibelungen"), druhý motivem války z „Gunt-
rama".

Báse E. von Wolzogena je dílkem zajímavým, vtip-

ným, sršícím v originálu spoustou nepeložitelných obrat
ei. Píslovená ospalost a liknavost mnichovských šo-

sák je tu dkladn v textu tepána, v hudb pak ješt
dkladnji vyzvednuta vtipnými citáty motivickými (ná-
rodní popvky).

Vedle orchestru je zde vedoucím initelem sbor, na
jehož bedrách spoívá úkol nemalý. Scéna zatmní je za-
jisté po finále II. djství Meistersingr v hudební litera-

tue unikem. Zde jeví se Strauss mistrem charakteristiky.

Celá tato scéna, která vyvrcholí v orchestrálním intermezu,
je komponována neobyejn šastn.

Peklad libreta (K. Šipek) skýtal obtíže pímo nepe-
možitelné a nutno mu pro jeho výborné kvality vzdáti
plné uznáni.

Pedstavení ízené K. Kovaovicem bylo v každém
smru skvlé. Orchestr, sbory, sólisté, scénická výprava,
vše bylo tu na svém míst a všichni tito initelé podali
své nejlepší.

ást orchestrální podána plasticky a všechny její de-
taily pišly tu v nejvyšší míe k platnosti. Tim, že orchestr
nikde party zpvní nekryl, dosaženo bylo také vzácné
rovnováhy. Obtížné sborové scény podány s dokonalou
precisností, svže a rhytmicky pesn. Ze sólist odnášejí
si lví podíl na úspchu sl. Koubová a p. Chmel. Oba po-
dali výkon vynikající. Rovnž tak i ostatní etní sólisté

zamstnaní v menších úlohách. Vedle ti dívek (sl. Un-
grová, sl. Šlechtova a pí. Borová), u nichž pozorovati
byio však jakousi lhostejnost, pak rázovitého kováe Ko-
fela (p. Kliment) a dobe charakterisujíciho Tulbecka (p.
Stork) byl to pedevším hradní p. Lebedy, jenž budil po-
zornost také výbornou maskou. Scénická výprava jevila

píli a odbornou znalost vci regiseura p. Rob. Poláka.
Novinka mla úspch pronikavý a konila ovací, uspoá-
danou dirigentu a úinkujícím. B.

„Prométheus", tanení hra od šl. J. Pantasiho s hud-
bou L V. Beethovena.

Pvodní ztracený text baletu „Prométheus" musil býti
znovu upraven podle dje uveejnného v listu Bayerische
Zeitung (27. bezna 1867). S tímto djem kryla se totiž
hudba Beethovenova jen ástené. Poprvé mlo býti toto
dílo provedeno pod názvem „Die Menschen des Promé-
theus* 21. bezna 1801. (Leipziger Allgem. Musik-Zeitung

15. srpna 1869), bylo však odloženo a provedeno o tý-

den pozdji, t. j. 28. bezna 1801. Téhož roku dáván ba-
let ješt patnáctkráte.

Roku 1813 proveden v Milán a pozdji ve Vídni ve-
liký balet „Prometheo" ; v nm ale užito hudby Beetho-
venovy jen ásten.

Beethoven sám nepikládal asi „Prométheu" jako sa-
mostatnému dílu veliké dležitosti a užil ástí jeho hudby
ve skladbách jiných (na p. finále, tetí symfonie [Eroica]

založeno na motivu finále „Prométhea").
Souasn s „Prométheem" komponoval Beethoven

houslové sonáty op. 23. a 24. Klavírní sonátu oo. 27.

(Es-dur) a prvou vtu druhé symfonie D-dur. Skladba
pochází z konce roku 1799 až r. 1801. Nový text Panta-

siho je Beethovenové hudb podložen velice pípadn a

tuto nikde neporušuje. Tanení hra uvedena na scénu ba-
letním mistrem p. A. Bergrem.

Práce jeho byla patrna ve výborném nastudování
díla a jevila se nejen v naprosté dokonalosti souhry só-

list, ale jmenovit v,z!adénosti výkon baletního sboru
a v krásné výprav. Úspch tanení hry byl dokonalý a

pln zasloužený. Úinkující sólisté, spolu s baletním mi-
strem p. Bergrem byli nesíslnkráte vyvoláni. —ský.

Prémie „DALIBORA

zdarma
Hudební kapesní kalendá

„Dalibora"
NA ROK 1913

s bohatým obsahem a praktickými ru-

brikami tm, kdož pedplatí „Dalibora"
nejpozdji do konce listopadu nejmén

na celý rok
t. j. K 9-60, do ciziny 12 K pouze

v administraci naší.

;! KONCERTY lili!
(KS
í ni
ttc

eské kvartetto seznámilo nás v šestém ádném
koncert spolku pro komor í hudbu s druhým kvartettera

Vincence lndy. Je to hudba zdravá, velice umlé
stavby, netou/íci po laciném úspchu. Prvá vta vyrstá
jednotn, oplývajíc bohatou polyfonií Scherzo se za-
mlouvá rhytmem a kontrastuje s pomalou svéráznou
vtou tetí, jež opt vyvrá z jedné myšlenky. Finále je

nejlepší. Skladatel zde odkládá škrabošku uenosti, vy-
mauje se pi jednotlivých vtách na chvíli z nárue
polyfonie a píše periodicky. Tím osvžuje, nebo lícen

hudební ztrácí zachmuenou tvá, jež ani ve Scher/.u se
upímné nevyjasnila. Ku konci vrací se opt tžká nálada
prvé vty. Dkladná Coda zavírá dobré, ale tžce stra-

vitelné dílo.

Slena Ella Správková spolen s pány Hoffmannem
a Wihanem pednesla Dvoákovo klavírní trio z G-moll
op. 26. Dílo psobí prostou, srdenou melodií a zvuko-
vostí. Zajímá na prvý poslech cele Thematika je jasná a
vábí sama, nevnucujíc se. Píse štstí zní z Larga a
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laškování lehounce naneseného Scherza zpívá po esku.
Dvoákova hudba je kišálová studánka živená ze zdroj
hudby národní. Oberstveni z ni je obzvlášt v dnešní
dob, kdy snaha po novém hledanosti unavuje, dvoj-
násob milé.

Vítán byl zas jednou Robert Schumann. Obtížný
smycový kvartett z A-moll op. 41. velice umlé práce
dokazuje, že Schumannovi uzavíráním koncertní sín
dje se kivda k naši škod. V poslední vt vynikl

p. Jií Herold sólovými nástupy.
Slena Správková jako sólistka vyvolila si Sukovo

Roztoužení a Smetanovy eské tance.

V sobotu dne 16. listopadu otevely se sín rudol-

fínské optn Dvoákovi. Pensijní spolek len
sboru a orchestru král. esk. zemsk. Ná-
rodního Divadla pedvedl ízením kapelníka pana
Rudolfa Zamrzly mistrovu balladu „Svatební košile."

Zamrzlovo pojetí, od pravidelného pedvádní od-
chylné, pineslo tomuto dílu v provedení mnoho nového.

Živá tempa z poátku pekvapovala, ale brzo pesvd-
ila posluchae o dobe promyšleném postupu dirigenta.

Docílil životnjšího úinu, vtší plynulosti jednotlivých

ísel a dramatického spádu. Sepnutí celého díla v jediný

proud bez oddechu až k vyvrcholeni, ukázalo vzestupnou
sílu Dvoákovy ballady v novém svtle. Pinesená obt
námahy tím vzešlé, jakož i ošizení jednotlivých závr
0 potlesk bylo daleko peváženo získaným jasným
pehledem.

Jestliže celek imponoval jednotným pojetím, poskyto-
valy podrobnosti hojn dkaz o dokonalém propracováni.

Sola spoívala.v rukou osvdených umlc pani Slaví-

kové a pán Štorka a Buriana. Sbor i orchestr pochopil

snahu dirigentovu a pispl zdatn k optnému, tentokráte

pronikavému úspchu díla. Zvláštního uznání zasluhuje

p. Mirko Štork, zpíval, a v den koncertu ztratil matku.
Vynikající díla nmeckých klassik pinesl šestý

koncert eské Filharmonie. Hostem byla slena
EUa Stillerová, nadaná žákyn Františka Ondíka. Hrála
Brahmsv houslový koncert. Dílo, jež mlo svého asu
davy obdivovatel, dnes neheje. Pobledlo tuze nadšení

pro Brahmse, nebo bylo strojené, nauené a vytené.
Jak záila všecka ostatní díla : Weberova ouvertura

k Euryant, Wagnerova pedehra a poslední scéna
z Tristana a Beethovenova pátá symfonie, téhož dne
hraná, oproti nmu. Návštva byla o nco lepší dívjších
pece však neoprávující k nadjím. V píští saison bude
úprava vstupného nutná. Bohumil Vendler.

Vznešená myšlenka pomoci ranným Jihoslovanm
posvtila slavnostní akademii, v Obecním dom (15. listo-

padu) poádanou a soustedila zástupy obecenstva, jež

tak manifestovalo znovu svj soucit a sympatii s národy
soukmennými. Obyejné pi podobných dobroinných pod-
nicích bývá program i jeho provedení vcí tém vedlejší.

Tentokráte však uinna skvlá výjimka a nejen výbru
ísel ale i reprodukci vnována pée nevšední. Není
možno probírati výkon za výkonem; lze jen strun po-
znamenati, že s písného hle liská umlecké kritiky nej-

výše byly Saint-Sansovy variace pro dva klavíry ve vy-
stižném podání dam Bettelheimové a elakovské, krom
ovšem již osvdených pražských uitel, houslisty J.

Buchtele a eské Filharmonie. Tím ovšem nechci nijak

opomenouti dvou ísel zpvních: dámy Krulišová a Richte-

rová uhájily v nich renomé umleckého ochotnictví, jež

není bez pvabu. A konen ísel recitaních vzpomínám,
a leží mimo úkol hudebního zpravodaje : byla to Krásno-
horské „ernohorská ukolébavka" a Kaminského proslov.

Prvou ze jmenovaných piec prohála pí. hrabnka Aichel-

burgová vroucími citovými akcenty, pan Vávra pak sílu

svého orgánu využil k mohutné gradaci vzletných verš
úvodních. Byla tedy celá akademie poinem ušlechtilým

:

není možno nemiti z toho radost ! Zdenk Knittl.

V rostoucí záplavé koncert kmitlo se nové jméno
L. K u n d e r y. Uspoádal klavírní veer. Samostatný kon-
cert ve velkém sále mohou si dovoliti jen virtuosové ši-

roké povsti, svtového jména. Umlcm cizím pomáhá
1 domáci reklama, snesouc pochvalné úsudky ze všech

možných asopis zahraniních. He je odvážlivcm, jež
nepodepírá ani doporuení ciziny, jež u nás tak mnoho
platí, ani nkteré z našich hudebních sdružení, tšící se
pízni stálého kmene obecenstva. Vystoupeni na vlastní
pst obyejn selže a strpuje pak další podnikání.

Koneertista zvolil malý sál v hotelu „Paláce" a hrál

ped trochou poslucha, sezvaných podnikatelem. A hrál

dobe. Bach svdil o opravdovosti, Schumann a Chopin
o porozumní romantikm, Smetana a Novák o lásce k do-
mácí produkci, a Liszt o virtuosit a veli<é mohoucnosti.
Všichni posluchai toho veera odcházeli spokojeni a
myslím, že i všichni páli v duchu nadanému umlci, aby
se mu podailo roztaviti ledy veejnosti. Zaslouží si to

pln. Bohumil Vendler.

i kritikammmmm
Norb. Kubát. 13 malých koncertních kus op. 20.

pro housle a klavír. Edition M. U. . 814. Nákladem Moj-
míra Urbánka. Cena K 3 60.

Citelná mezera v naší houslové literatue, která ne-

dostatkem snadnjších, pi tom však cenných skladeb
houslových i pro koncertní podium vyšších požadavk
se hodících, pociována byla ve všech vrstvách seriosních
adept houslové virtuosity, dstojn vyplnna jest cyklem
tinácti skladeb Norberta Kubáta. Všechny práce uvedené
sbírky vyznaují se ušlechtilými, zajímavými melodiemi,
poutavými, pestrými, místy význané charakteristickými

rhytmy a dávají hrái všestrannou píležitost k uplatnni
dovednosti technické i potence stránky musikální.

Prvody klavírní jsou piléhavé koncipované a ne-

pesahují nikde požadavk prmrné vysplosti. Sbírka
Kubátova najde jist hojn obliby u houslist a s jejími

piecami, z nichž najm Gavotta, Humoreska a druhé Me-
nuetto budou vhodnými ísly programu a výbornými „pí-
davky", setkáme se jist v produkcích našich koncer-

tist. Vladimír Knittl.

i03tl£»J8J103J DOPISYINI
Vfde. I. varhanní koncert c. k. spole-

nosti hudebních pátel 15. listopadu 1912.

Oproti Praze patí zde varhanní koncerty již k ja-

kýmsi zvyklostem, a zakoemly se pevn od r. 1907.

Mezi jinými byli zde hosty, Fáhrmann z Dráždan, paíž-
ský Huré, Petrisch, Burkert, a varhaník svatoštpánského
dómu prof. Boschetti. Ku stálým hostm patí komorní
varhaník Labor a editel Kofler ze Štýrského Hradce. Le-
tošní sezonu otevel Rudolf Dittrich, prvý c. k. dvorní

varhaník,*) od dob Antonína Brjcknera snad nejpozoru-
hodnjší zjev zdejší metropole. Imponuje vzácným klidem

pi ovládání obou klaviatur a jeho programy peliv vy-

brané provádny jsou akurátn. Pinttiho „Slavnostní hy-
mnus" C op. 20. (komponovaný pvodn ku posvcení
restaurovaného kostela a nových varhan v lipském To-
mášském kostele), skladba tedy píležitostná pináší ve
svých pomrn skromných dimensích i fugu na jméno
B-A-C-H v konené vt, je plna splendidního vznešeného
lesku. Kamillo Horn, který má zde již kruh svých pívr-
ženc. „Kamillo Horn-Bund", byl zastoupen transkribova-

ným adagiem ze své klavírní sonáty op. 15., jež nezdá
se mi býd co do citového pojetí nejšastnjší. J. S. Bacha
„Fantasie a fuga c", která nalezena byla v opise J. L.

Krebse teprve po smrti velducha, je ve svém prvém díle

trochu monotónní; teprve fuga osvžuje, není sice tak

dkladná jako jiné, jež vyšly z dilny tomaškého kan-
tora, ale známky svého tvrce nese dokonale. R Dittrich

I

*) Nar. 23. dubna 1861 v Bialé v Halii, vystudova
pod dvojici Hellmelsbergerovou aSchennerem a Bruckne-
rem ve Vídni. V letech 1834—94 byl artistickým edite-
lem cis. japonské hudební Akademie v Tokiu, od r. 1906
vede varhanní tídu na zdejší Akademii.
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pispl i svojí dvojitou fugou B, která povstala za jeho

studii u Ant. Brucknera; Miniaturní „Canzona a" op.

86. . 2a) „Harmonies du soir" Des op. 72. . 1. jsou

skladby Sigfrieda Karg-EIerta, jenž zejména v Berlin po-

žívá povsti výborného hráe na umlecké harmonium.

Jeho produkce je držána v mezích tohoto nástroje, jeho

varhanní komposice se od této nijak neliší a je oblíbena

ponejvíce v Anglií a stavna nad Regera. Toto favoriso-

vání zdá se mi býti ploché, nebo teprve Reger jest to,

který pímo na Bachovu kulturu varhanní navazuje a tvoí
tak k naší jakýsi most. Bylo proto nesporn zajímavým
v záptí následuiícím bodem v programu Regerova „In-

trodukce a Passaglia d", která svojí kontrapunktickou

prací a titanskou fakturou lehce vítzila nad pedešlým
autodidaktem. Reger stojí dnes ve varhanní tvorb nej-

výše svojí germánskou houževnatosti a lipský Straube je

mu ochotným reproducentem na svých koncertních ce-

stách. Elgarova I. vta ze sonáty C op. 28. byla sice více

elegantní, ale náladovostí stála pod jongenovým „Pasto-

rále A", snad vedle stejnojmenné komposice emauzského
Maxa Springera neilepší, jaké jsem kdy slyšel. „Allegro

C" od. 109., . 3. C. Saint-Sansa je bravurní kus, vy-

zbrojený vší technikou, toccatového zpsobu, který oproti

Bachovi jde až za hranice „královského hlasu dómu".
Dvma nudnými ísly, která byla jen pouhým vyplnním
programu, pispl komorní pvec Óberstetter. Koncert, a
uspoádán jako matinée a kolidoval s Devátou (pod Ned-
balém) v Lidové opee, byl znan navštíven. Ješt slovo

o varhanách velkého Musikvereinsálu Nynjší jsou nového
data, mají 4 mannálv (C-gJ

). 1 pedál (C-f 1
) 71 hlas, mezi

kterými vyniká 10 jazýkových francouzských a na IV.

manuále se nalezaj' 4 hlasy serafonové stavné na vy-
soký tlak vzdušný dle patentu Weigla ze Stuttgartu. Užito

je zde 3násobné volné kombinace ve form 213 piston,
spojek je 20, kollektivnich tlaítek 18, pedálových pomoc-
ných ústrojí s korrespondujícími jim indikátory též 18, tla-

ítek na spodní lišt manuální 30, pevných kollektiv 13,

dvé celkových indikátor. Varhany stavl Rieger zjágern-
dorfu; kuželové vzdušnice jsou jeho vynálezem. Ingenieur

Drexler dal velikomysln v upotebení svj patent elektro-

pneumatické traktury, jež vyžadovala 600 elektromagnet
a 4000 m. vodícího drátu. Píšal je celkem 5130, v pro-

spektu se nalézající mají úel jen dekoraní a pevzaty
jsou z varhan starých. Celý stroj je umístn v žaluziové
skíni. Forma hracího stolku je okrouhlá. Návrh Dittrichv.
Varhany, které staví tatáž firma v novém koncertním sále

státní zdejší akademie hudební, slibují býti svými pti ma-
nuály ješt velkolepjší. Vácslav Hano Jarka

Llebesketten. Dvanácté operní dílo Eugena
Alberta mlo miti premiéru pvodn v drážanské opee
a jen pro adaptaní práce, které provedení její oddalovaly,
obrátil se skladatel jinam. Agilnímu editeli Lidové opery
Raineru Simonsovi pipadl los vypraviti toto dílo poprvé
12. listopadu. D'Albert vdl dobe, ím mu byl odklon
ku komplikovanému dji v jeho poslední operní práci
„Die verschenkte Frau" a vrátil se proto opt ku osvd-
enému Angelu Guimerovi, který dodal mu již psobivou
„Nížinu". Z jeho tvorby vybral si nyní „Filla del Mar"
a berlínského divadelního editele Rudolfa Lothara po-
žádal za upravení. Dj odehrává se tentokráte v breto-
ském ovzduší, v malé rybáské vísce, kde dominuje ko-
mandér lodní Petr Martin. O tohoto fidelního muže usi-

lují ti ženy. Drama koní brutálním úderem sekery,
kterou zdvihá klamaný manžel proti svdci, osudnou ná-
hodou však zasáhne smrteln Sadiku, taktéž milenku ko-
mandéra. Hudba Alberta pohybuje se ve známých již

kolejích, v širokých melodiesních ariosech, která jsou
nov vypravena leskuplnou instrumentací, jež ostatn
opírá se o nejvtší dnes vzory. Kde mluví bretoský lid,

dal mluvili mu skladatel vlastní eí, tžkou, melancho-
lickou; iní tak vrn dle methody Bizetovy. Ped III.

aktem obligátní „symfonický" entacte. „Fremden-Blatt"
vnuje novince (13. listopadu) feuilleton z péra dra Ro-
berta Konty. Týž vidí v ní úolný pendant k „S y m p h o-
niemitdem Paukenschlag" a nazývá ji proto
„Oper mit dem Hackenschlag". Tím eeno vše.

Práce Alberta byla skvle provedena pod kapelníkem
Anderiethem. Pes to hodlám býti podruhé poiluíen
Schumannova : G u t e Opem zu hóren, versaiime nie !

Vácslav Hano Jarka.

koncertní ruch mm
Žádáme slavné pvecké spolky a pp. po-

adatele koncert za pravidelné zasilání pro-
gram, po pípad i struných posudk.

Dvr Králové nad Labem. Pvecké jednoty „Zá-
boj" koncert dne 17 listopadu. Poad: 1., Klika op. 43:
„Naše perla". Mužský sbor. 2. Jindich: „eská písnika"
a Vendler op. 14: „Odejdi do polí". Smíšené sbory. 3.

Grieg op. 31 : „Poznání vlasti". Mužský sbor s prvodem
orchestru. 4. Novák op. 23: „Nešasná vojna", ballada
pro smíšený sbor s prvodem orchestru. 5. Fibich op. 26 :

„Noc na Karlštejn". Ouvertura. 6. Dvoák op. 59: „Le-
genda . 4." a Dvoák op. 72: „Slovanský tanec . 3."

7. Grieg op. 55:,„Peer Gynt". II. Suita. Provedla hudba
98. pš. pluku. ísla zpvná ídil Josef Kafka, ísla orche-
strální ízením kap. V. Fialy.

Jarom. Symfonický koncert Pvecké a hudební jed-

noty „Jaromír" dne 24. listopadu. Program : 1. Beetho-
ven: Ouvertura Leonora . 3. Orchestr. 2. Lev: „0 hory,

hory". Mužský sbor. 3. Massenet: „Scénes pittoresques".

Orchestr. 4. Novák: „Nešasná vojna". v Smíšený sbor
s prvodem velkého orchestru. 5. Bendi: Švanda dudák.
Sola: SI. M. Teštíková, pan A. Šmahel, p. Frant. Vo-
stárek.

Mlník. Dvoákovo „Stabat Mater" provedeno bylo
zdejším „Pvecko-hudebnim sdružením" spolen s Fibi-

chem kralupským dne 3 t. m. Jako diiigenti fungovali
prof. K. Opoenský a J. Ždímal. Sólisté i prvody jako
v Kralupech dle ísla minulého.

Roudnice nad Labem. Koncert „Hlaholu" dne 21.

listopadu. Klika: Heslo. 1. Kížkovský : „Rozchodná". Muž-
ský sbor. 2. Novák: a) „V probuzení", b) „Zda není
snem", c) „Pii Dunaj šaty perú" (Mirko Štork). 3.

Klika: „Polka jede". Smíšený sbor osmihlasý. 4. Dvoák:
„Bagatelly . II. a V." Smycové kvartetto klavírní.

V. Kozdera, A. Chládek, V. Spurný, J. Smolák.) 5 aj
kovský: Arie Lenskiho z opery „Eugen Ongin". (Mirko
Štork ) 6. Klika. „Kytice slovenských písní". Ženský sbor
se sopránovým sólem (pí L. Voglová) a klavírním pr-
vodem (pí R. Lepierová). 7. Kídlo: „Mrtvá láska" v Muž-
ský sbor. 8. Klika: „Co na nebi je hvzdiek" a íhov-
ský: „Jarní píse". (Dámské oktetto Hlaholu.) 9. a) Smetana

:

Arie Ladislava z op. „Dv vdovy", b) Jindich : „To v-
dl bych rád", c) Jindich „Mj první máj. (Mirko Štork.)

10. Fibich : jarní romance". Smíšený sbor s prvodem
klavíru (pí R. Lepierová) a harmonia, se sólem sopráno-
vým (sl. B. Bergrová) a bassovým (. Bauman). Ding.
Ph. dr Jar. Smolák.

Vinohrady Král. Slovanský koncert ve prospch ran-
ných junák jihoslovanských dne 17. listopadu. Úinkující:
Pp. Ant. Fingerland, violoncello ; Ant. Mikoláš, zpv; Frant.

Schmitt, housle; Bed. Wiedermann, klavír; sl. Vinohrad-
ský HlahoJ, dirigent p. K. Nedbal. Poad : 1. Zajc: „U boj".

Sbor. 2. ajkovský: Klavírní trio a-moll. Op. 50. 3. Dvo-
ák: „Oblak a mrákota". Greaninov : „Jdu stepí smutnou"
Rachmaninov : „Tys jako jara kvt." (Písn.) 4. Wieniaw-
ski: Fantasie na motivy z op. „Faust". Pro housle s pr-
vodem klavíru. 5. Fibich : „Jo a Jupiter" a ajkovsKý :

„Trojka". Op. 37. 6. Dvoák: „II. Adagio z violoncello-

vého koncertu. Op. 104. 7. Novák: „Kyjov" a. Foerster:
„Polní cestou". Sbory.

Víde, jednoty „Máj" spolen s „eským ochotni-
ckým orchestrem 24. listopadu koncert. Poad : 1. Sme-
tana: „Šárka", symfonická báse. 2. Beethoven: Koncert
D-dur, Ella Sti lerova. 3. Dvoák: Symfonie F-dur, op. 76.

Dirig. Ad. Míšek.
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HUDBA CÍRKEVNÍ ÉfiBl

ernikovice. 20. íjna : V. Ríhovský, Mlssa brevis et
facilis. — J. Deschermeier, Locus iste. — J Stein, Domine
Deus. — Bon hr. z Kolowrat, Pange z Es. — Vše smíš.
sbory s prvodem smycových nástr. — Introit, comm.
vatik. chorál — Dir Boh. hr. z Kolowrat. — 1. listopadu :

Zd. Fibich, Missa brevis. — C. R. Kristinus, Timete Do-
minm. —

J. Deschermeier, Justorum anitnae. — Jak.
Buchstatter, Pange z C. — Vše smíš. sbory s prvodem
smyc. nástroj — Introit, comm. vatik. chorál. — Dir.
Boh. hr. z Kolowrat.

1 RUZNE ZPRÁVYMMEM
* Program produkcí u píležitosti stoletého jubilea

c. k. spolenosti hudebních pátel ve Vídni. 30. listo-

padu 1912 o Vž 1 ^- hod. dopol. ve dvorním farním kostele
u sv. Augustina. Slavnostní mše F od Jana Her-
becka, zakladatele zpváckého spolku spolenosti. Diri-

gent Schalk — 1. pros ; nce o V2
1. hod. pol. ve velkém

Musikvereinsálu. I. slavnostní koncert. Dirigent Schalk
L. van Beethoven: Missa solemnis. Soprán

:

Asltie Noordewier Reddingius. Alt: Adriena v. Kraus-
Osborne. Tenor : Felix Senius. Bas : Dr. Felix Kraus.
Houslové solo: Arnold Rosa, komorní virtuos a c. k.

dvorní hudebník Varhany: Rudolf Dittrich, c. k. dvorní
varhaník. Sbor : Zpváky spolek spolenosti. Orchestr

:

Vídeští filharmonikové. — O 1
/,2
8. hod. veer ve Dvorní

opee : F i d e 1 i o. Opera ve 2 aktech od L. van Beetho-
vena, text od Jos. Sonnleithnera, zakladatele spole-
nosti. — 2. prosince o i

/.2
8. hod. veer v malém Musik-

vereinsálu. Komorní koncert. 1. W. A. Mozart:
Symfonie g. 2. a) Jos. Haydn : Koncert pro housle, cello,

hoboj a fagot. 2. b) Ariadna na Naxu, kantáta pro alt

s prvodem orchestru. 3. L. van Beethoven : a) Primo
amore (koncertní arie pro soprán), b) Opferlied (soprán),
c) Ouvertura k „Prométheu". Soprán : Aaltje Noordewier-
Reddingius. Alt : Adriena v. Kraus - Osborne. Housle :

Arnold Rose, cello : Friedrich Buxbaum, hoboj : Rich.

Baumgártel. Fagot : Hermann Thaten (c k. dvorní hu-
debnici) orchestr filharmonik. — 4. prosince o '/

8 8. hod
veer ve velkém Musikvereinsálu. II. slavnostní
koncert. Dirigent Schalk. 1. K. Goldmark: Symfonie
Es 2. D. Brahms : Klavírní koncert B (Eugen Albert.)
3. F. Schubert : Symfonie C. Orchestr hud. umlc. —
5. prosince o l

/ 2 7. hod. veer ve velkém Musikverein-
sálu. Koncert orchestru Spolku spole-
nosti. Dirigent : Julius Lehnert, kapelník c. k. dvorní
opery. 1. G F. Handl: Koncert pro varhany op. 4. . 1

(c. k. dvorní varhaník Dittrich). 2. Otto Nicolai : Sym-
fonie D (I. provedeni ve Vídni). 3. W. H. Mozart : a) Arie
„Per questa bella mano" pro bas s prvodem orchestru
a oblig, kontrabasu, b) „Ein deutsches Kriegslied." Bas

:

Julius Betetto, c. k. dvorní operní pvec. Kontrabas : Ed.
Madenský, c. k. dvorní hudebník. 4. Rich. Wagner : Velký
slavnostní pochod. — 7. .prosince o V»8. hod. veer ve
velkém Musikvereinssálu : III. slavnostní koncert.
(Schalk, dirigent.) 1. |. S. Bach : Kantáta „Nun ist das
Heíl." 2 Ant. Bruckner: IX. Symfonie (Svty) R.Wagner:
Fragmenty z „Parsifala." Tenor: Erik Schmedes, bariton:

Rob. Wyss, bas : Rich. Mayr (c. k. dvorní operní pvci).
Sbor : Žpévácký spolek spolenosti. Orchestr : Wiener
Konzertverein. Pihlášky a záznamy u koncertní pokladny
c. k. spolenosti hudebních pátel ve Vídni I. Canovagasse 4.

* Prvni mimoádný koncert „eského spolku pro
komorní hudbu" vnován bude písni. Úinkuje pí. j. Cul-
pová, která pednese skladby Monteverde, Cajkovského,
Liszta, Beethovena a holandské písn národní. Koncert
odbývá se v sobotu 23. listopadu.

* C. k. spolenost hudebních pátel ve Vídni uspo-
ádala pod Schalkem 13. t. m. ve velkém Musikvereins-
sálu koncert pro vysokoškolské studentstvo. Ve veerech

hodlá pokraovati, ceny byly skuten nízké. Na pro-
gramu vedle klassik nalézalo se i Straussovo „Helden-
leben". //.

* Náš slavný krajan Pavel Ludikar vrací se do
Prahy, absolvovav v Madridu pt koncert s úspchem
dosud nevídaným. Veškerou cizí kritikou prohlášen byl
za prvního basistu a dána mu jednohlasn pednost i ped
známým Šaljapinem. Ludikar odcestuje v brzku do Terstu,
kde bude zpívat vedle partií basových i Sachse a Wo-
tana.

* Virtuoska na housle Marie Nesslerová provdala
se za pana Jos. Junka, pokladníka „První obanské zá-
ložny pražské". Gratulujeme.

* Z eské komorní hudby. I. mimoádný koncert
koná se dne 23. listopadu. VII. ádný koncert dne 28. li-

stopadu.
* Schze výboru Jednoty hudebních stav v pon-

dlí 25 listopadu 1912 o 7. hod. ve. v Praze „U Cho-
dér". Poad: 1 Zahájení a tení zápisu minulé schze.
2. Zpráva jednatele. 3. Zpráva pokladníka. Revise. 4.

Zprávy odbor. 5. Návrh další innosti. 6. Pijímání no-
vých len. 7. Volné návrhy. 8 Rozhovor.

* Virtuos na harfu Václav Klika uspoádal na
cest do ciziny velký koncert v Teplicích ve velké dvo-
ran císaského lázeského domu. Obecenstvo, jež napl-

nilo dvoranu v potu nezvykle etném provázelo výkony
mistrovy s nadšením, jež dle úsudku tamjších znalc
pomr koncertních v Teplicích je zcela neobvyklé. Pí-
tomní hudební kritikové a znalci vyslovili se o umní
Klikov s neobmezenou chválou, nazývajíce jej „Kube-
líkem harfy". Dstojnou partnerkou umlcovou byla slena
Helena Melzerová, kontraaltistka, jejíž hlas je pravým
unikem, upomínaje na tklivý hlas violoncella. Odu^evnlý
její pednes pesvduje posluchae, že nejedná se zde
o pouhou raritu hlasovou, nýbrž o vážné umni. Slenu
doprovázela delikátn slena Ludmila Deutelmoserová.

PIANA A PIAHIHA
nejlepších firem se zárukou

za ceny nejniiší
prodává

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel

v PRAZE, Hlávkv palác.

i Skelni 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou- •

* zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

S ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

S lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

j V. F. ERVENÍ A SVN0VÉ v Hradci Králové. 5

S Nejdokonalejši hudební nástroje ze deva i kovu. 2



43

NOVINKY EPICE M. U.
Klavír.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro piano na 2 ruce s pod-
ložený m textem (lze též použiti pro zpv apiano)Kl —
Obsah: 1. Dubuque. Nehnvej se drahá máti. 2. Krásný
sarafán. 3. Kozlov, To vdl bych rád. 4. Alabiev, Sla

viek. 5. Donaurov, Ticho po pšin. 6. Pe jen, pe.
7. Yradier, Holoubek (Hbitove).

ALBUM SALONNÍ. Oblíbené salonní skladby pro piano
na 2 ruce upravil E. Kraus. Svazek II (60 stran) K 180
(místo ca. 28 K). Obsah: 1. Bach, Probuzeni jara 2. Ba-
darzewska, Vyslyšená prosba. 3. Ascher, Dozia. 4.

Wollenhaupt, La Gazella. 5. Ascher, Fanfáre militaire.

6. Wallace, Malá konc. polka. 7. Richards, Victoria. 8.

Richards, Veerní píse ptáete. 9 Oesten, Alpy v zái.

10. Oesten, Nové jaro ll.Egghard, Štyanova touha po
domov. 12. Ketterer, La Chatelaine.

KRAUS, TI SONATINY pro piano na 4 ruce v snadném
slohu K 180

Vynikající paedagog pan B. V. v Praze, píše : S potše-
ním mohu s Vámi sdliti, že byla to šastná volba, tak

jako vše, co až dosud ve Vaší edici vyšlo. Jsou to velice

roztomilé, melodické sonatiny, které Diabellimu se úpln
vyrovnají, jsouce nad n duchem moderním. Pirozeno, že
i mládež miluje v hudb zmny, proto s potšenim vítáme
tuto publikaci, jako prospšnou zámnu.
KRAUS, TRANSKRIPCE NA OBLÍBENÉ PÍSN pro piano
na 2 ruce K l

-—
Obsah: 1. Donaurov, Ticho po pjsin. 2. Roeder, Prstý-
nek. 3. Dubuque, Nehorši se ! 4. ervený sarafán.

Písn a chansony,
s prvodem piana.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro jeden hlas s prvodem
piana K 1--
Obsah viz výše, iako u vydání pro klavír.

MEYER-HELMUND, ROKOKOVÉ ZASTAVENÍKO. Pro
vyšší nebo nižší hlas s Drvodem piana . . . PoK2 -—

POSPÍŠILOVY CHANSONY na slova E. Rady . Po K 1-50

Chanson o padlané bankovce.
Prádelko pani Marty.
Tipmamselka.

PROVAZNÍK, CHANSON O SLEN, KTERÁ SE VDALA
(K. Hašler) K 1-80

STARÝ, KDYŽ JSEM VANDROVAL . . . Cyklus písniek
v národním tónu na slova^B. Zavadila K 2 40
1. Louení. 2. Cestou. 3. Štstí. 4. Psaní. 5. Návrat.

R. VAŠATY, PÍSN A CHANSONY s prvodem piana.
PISNE O ME MILÉ K 2.40

1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

CHANSONY.
1. Ballada o chudé pradlen a dcei její švadlen.

(Hašler) K 150
2. Diskrétní romance. (Vyskoil) K 180
3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.

(Hašler) K 150
Housle.

KUBÁT, op. 20, 13 MALÝCH KONCERTNÍCH KUS pro
housle s prvodem klavíru K 3 60
Obsah: 1. Melodie. 2. Qavota. 3. Valik. 4. Menuetto.
5. Humoreska I. 6. Veerní píse 7. Menuetto II. 8.

Menuetto III. 9. Ukolébavka. 10. Slovácká. 11. Humo-
reska II. 12. Air. 13. Snní.

V jednom z eských denník vyskytla se výtka, že pi
množství eských houslist, již ron z našich škol vy-
cházejí, nemáme pravé koncertní houslové literatury. Jsme
šastni, že vyciujíce sami potebu její, [sme optn první,
kteí Kubátovými skladbami citelnou tuto mezeru vyplu-
jeme. Jsou to skutené skladby pro koncert se hodící.

Seznamy zdarma Hudební závod a Antikvariát. Sklad
a pjovna klavír. MOJMÍR URBÁNEK, komorní
dodavatel, Praha, Jungmannova 14. Hlávkv palác.

RSRSTEROVY KLAVÍRY
HCrRSTEROVA PIANINA
F&RSTEROVA HARMONIA
do8tatl lze ve všech lep é ich skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvo. továrny V LSBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
Zaloieno 1859. Založeno 1859.

AMr.PEtROF
t 0

HRADEC KRÁLOVÉ
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PR
k uctni památky

f

Jnroslnua Vrchlického
doporuujeme následující skladby z jeho básni

:

Melodrama.
Královna Emma. Melodram od . . Zd. Fibicha

(K 2 40)

Písn pro 1 hlas s prv. klavíru.
Noclurno K. Bendi

(K 1-50)

MedJitba. (Písn soumraku. 6 písní) Jos. B. Foerster

£*-»»-} (Milad.
, , . K. »o«ílr

Staré kouzlo noci letní. (Serenády. 6 písní.)

K. Hoffmeister (2 K)
Malovala na chaloupku. (Pomnnky 6 písní.)

J. Malát (K 2-40)

Modlitba. (Pt písni.) J. Malát
(2 K)

Sumka. (tyi písn) J. Malát
(K 1 50)

Sny o štstí. (Cyklus 8 písni) . . Ad. Piskácek
(3 K)

Pijácké pisn. (Cyklus 13 písní) . K. Pospíšil
(K 3 60)

Ó len se dívej. (Dv písn) K. Šikl

(1 K)

MoSmEa:}(R"znénálady) ETt%er

ViS, kdyl se napije pták. (5 písní. Op. 20)

B. Vendler (K 160)

Dvojzpvy.
Motýli. Pro soprán a alt s prv klav. . V. Kihovský

Part. K 150, hlasy po 30 h.

Mužské sbory á eapeSBa.
Pod oknem (s tenor, sólem.) (21 muž. tverozp v)

Jos Holý .... Part. 4 K, hlasy po K 1-20

ífl^hx-A l (6 m"ž - sbor op. 37) Vítz. Novák

USSSt! p* rt - K 2 '
4<" ««» >» 80 "

Ženský sbor s prvodem.
Jaro. i (4 sbory op. 14) ... Ed. Tregler
Opuštný. f Part. K 1'80, hlasy po 80 h

Smíšený sbor s prvodem.
Slavnostní zpv op. 113 . . . Ant. Dvoák

Part. 3 K, hlasy po 40 h.

Prvod orchestru pjuje se v opise.

Veškery zde uvedené skladby hodí se dstojn
do program posmrtných slavností Jaroslava

Vrchlického.

K dostání též ve všech venkovských knihkupectvích
jmenovit u nakladatale

MOJMÍRA URBÁNKA U PRAZE
komorního dodavatele,

Jungmannova t. 14, Hlávkv palác.

KABARETNÍ
ZPVY

pro jeden hlas s prvodem piana.

POSPÍŠIL:
Píse o liftu K 1-50. - Tulaka K 1-50. - Kanto-
rovic Madlenka K 1 50. — Ze zašlých dob 2 K. —
Chanson o padlané bankovce K 150. — Tipmam-
selka K 1*50. — Prádelko paní Marty K 1-50. —
Kdybych já ml milion a Krmáko má hezká K 150.
— Chanson K l

-

50. — Angelina neboli Otrávená
láska, Serenáda na rozlouenou 1 K.

PROVAZNÍK:
Pan Johanes a panna Pavlínka K 120. — Kde,
prosím, jste tu.smlost vzal? K 1*50. — Nedoroz-
umní K 1*50. — Slena z promenády K 180. —
Dve s pentlikami K 1-80. — Chanson o slen,

která se vdala K 1 80.

Práu vyšlo! Práv vyšlo!

Rud.W Pii o i milé.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naši zahrádece.
3. Když t vedii ku olrái.

Cena K 2 40.

Rud. Vašaty Chansony.
C. 1. Ballada o chudé švadlen. (Hašler.) K 150.

. 2. Diskrétní romance. (Vyskoil.) K 1-80.

(S cellovým sólem.)

. 3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.
(Hašler.) K 150.

Nejvtší výbr kabaretnl a humo-
ristické literatury. Seznamy zdar-
ma. Celé programy sestavíme

zdarma.

Nakladatel

MOJMÍR URBÁNEK, PRAHA
Jungmannova 14 (Hlávkv palác).

a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.



DALIBOR
£3 HUDEBNÍ LISTY flS

Vychází každý týden. — Pedplácí se : na tvrl roku K 2'40, na pl roku K 4"80, na rok K 9-60, do ciziny

12 K i s poštou. Kdo nevrátí ti po sob jdoucí ísla, považován jest za odbratele. Pedplatné jest splatno
a žalovatelno v Praze. — Redakce a administrace: Praha li., Jungmannova t. . 14.

Redaktor: Rudolf Zamrzla. Roník XXXV. íslo 7. V Praze, 30. listopadu 1912.

BOLESLAV KALENSKY:

MAÝR A SMETANA.
(Pokraování.)

Zatím za boulivého roku 1848 Palackým a Riegrem

do Prahy svolaný slovanský sjezd posílil národní

vdomí eské a zplodil myšlenku^ poteby obanské
rovnoprávnosti obou národ v Cechách. V eské
spolenosti hlásalo se, že je stydno, nemá -li eský
národ ani svého divadla.

Bouemi povstání roku 1848 utrplo znané úbytky

stavovské divadiO nmecké. H >spodáský stav jeho

nezlepšil se ani po jejich utišení. Po Siogerovi nový
editel, jan Hoffmann (1846—1852), usiloval o zá-

chranu stavovského divadla proti dašfm pohromám
ásten také pivábením eského obecenstva.

To postehli vdcové eské spolenosti, zvlášt

horlivý hlasatel národn buditelské úinnosti divadla,

dr. Fr. L. Rieger, a písedící zemského výboru, dr.

Pravoslav Trojan. Zámry editele stavovského di-

vadla i tských vdc bylo možno d >be spojití:

Rieger a Trojan smluvili se s editelem Hoff nannem
o stavb letní arény ve Pštrosce. Úsilí jejich

bjla jasná: umlecky lehimi, dostupnjšími pedsta-
veními v lét získávati eské obecenstvo a vychovati

je znenáhla pro umlecká díla vážnjší.

Hoffmann vlastním nákladem rychle dokonil
stavbu arény. Smlouvou byl vázán dávati v ní dv
tetiny eských a tetinu nmeckých pedstaveni. Na
„vlastence" usmála se, mén lib sice, nežli za S o-
gera, zase Štstna. Znova jiný Domorakušan, ví-

deský Nmec Hoffmann, jako díve Sidger, postavil

mu sídlo divadelních umn, arci pro léto jen a toliko

devné. Aréna byla však vkusn upravena a pro-

stranná — na ti tisíce divák.
Zatím eská divadelní akciová spolenost mla

již plno plán na stavbu samostatného „Národního
divadla". Vyvolila již pro n místo u Spink na do-
lejším Koském trhu (Václavském námstí). Ale koncem
rozplynulo se vše jako dým. Nebylo kupc
akcií. Stavba velikého, samostatného divadla byla

odsunuta do daleké budoucnosti. Nabyté zkušenosti

krušily pílišnou nedokavost a nemírné nadje vdc
eské spolenosti. Koncem vlastenci byli potšeni, že
docílili ve stavovském divadle krom nedlních ped-
stavení odpoltdních po mnohých letech znova aspo

jednoho pedstavení v týdnu: ve tvrtek. Záhy však

„opakovala se historie". Hoffmann, jako ped nemno-
hými lety Stoger, žádal již roku 1851, ped uzavením
nové smlouvy, od zemské správy zmny. tvrtení
pedstavení eská ve stavovském divadle nekryla vy-

dání — praslabá úast obecenstva na eské stran
v nich jevila se mu nejlepším dkazem proti po-
teb samostatného eského jevišt H)ff.nann žádal

o schválení, aby eská pedstavení byla ometena
zase toliko nedlními a sváteními odpoledny. „Vzd-
laná a umnímilovná ást obecenstva Prahy" —
dovozoval doslovn ve sv} úadnf zpráv — „jest

nmeckl Nihledé na to, nebudiž popíráno, že je

teba eského divadla. Uinno také mnoho, aby se

vyšlo vstíc národním páním eským, ale rázem
nelze udlati z jednoho divadla dv". Také
ve své arené Hoffman záhy omezil dv tetiny eský ;h

pedstavení roniho poadu na polovinu, rozhodnuv

se stídati je s nmeckými.
Nedostatek sp ilehlivé io, stálého obecenstva diva-

delního znova zmail nadje vlastenc na pokrok ná-

rodn osviných úsilí. N-celé desítiletí od pokusu
S ogerova do zkušeností H )ffmain ových i vjdc
vlastenc by'a doba pro vychováni zá<ladního k eie
eského divadelnino obecenstva pece nesoorn —
krátká. Za tu dobu, nehled na drazné hlásání p >-

teby stálého divadla eského, na vzrostlé národní

uvdomní eské spolenosti a její rozmnožení nov
probuzenými píslušníky z dímot, nemohlo zmniti
se podstatn naslojeni jejích nižších, lidových vrstev,

ani znan sesíliti její národn hospodáský stav.

Simodržavná správa veejná dusila stále spole-

enský vývoj. Bylo zajisté dosti nadšení a lásky

k umní také v lidu eském, jak dokázal o desítiletí

pozdji národn osvtný rozkvt, ale v širším obe-
censtvu, hlavním udržovateli divadla, nebylo za všedních

dn ani dosti volného asu, ani blahobytných pro-

stedk zabezpeiti v tehdejších podmínkách spole-

enských stílá eská pedstavení. Nidšenl, lás<a a

chu choditi do divadla nemohly státi se chvalným
zvykem a za as i duševn nezbytným „denním
chlebem" staršího pokolení.

Pedem bylo možno tušiti, jak zachová se správa

zemská k žádosti ech, r. 1857 optované, obno-
viti eská tvrtení pedstaveni veerní. Toho roku

bylo zemským stavm pomýšleti na nové obsazení

editelství stavovského divadla. Tehdy — zase na
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podnt dra Riegera — podali dva mšané, statká

Berger a majitel pivovaru Fingerhut-Náprstek, u zem-
ského výboru žádost o rozmnoženi eských ped-
stavení, echm zajisté potebných. Žádost podpírali

dvody rostoucího potu pátel eského divadla,

zkvétajícím písemnictvím, tehdy znan obohaceným
peklady dl Shakespearových, nákladem „Matice

eské" vydaných, a zárukami zabezpeiti eská
pedstavení pedplacením uritého potu sedadel.

Zemský výbor na základ dobrého zdání, sve-
ného nmeckému lenu, uznal tuto nabízenou zá-

ruku — nedostatenou. Poádáni eských pedsta-

veni zamítl. Pisatel dobrého zdání nazval žádost

ech — dvojjazynost pedstavení v jednom di-

vadle — utopií. Bylo zjevno jeho nespravedlivé,

ale pro echy zdravé zaujetí. Ozval se v nm roz-

hodný záštitník nmectví Prahy.

Zamítnutí žádosti nmeckým zpravodajem v zem-
ském výboru bylo však národovcm v rozhoení
nad zaujatostí protivník eských úsilí mocnou pru-

žinou buzení zájmu a sbírání posil též mezi lhostej-

nými. Tlak budil pirozený odpor. Ukázaly to nej-

lépe události nejbližšího tyletí, zvlášt zavedení

ústavy po porážkách Rakouska v Lombardii. Ústava

prospla všem národm Rakouska, nejvíce však e-
chm : zbavila jejich stední sloje obyvatelstva, zvlá-

št mšanské v Praze a v celé ad krajských mst,
rázem nmecké slupky, odkrývajíc jejich pvodní,
eské jádro. Po osvobození zemdlc z robotnictví

r. 1848 dožil se probuzený národ eský nového, d-
jinn památného období ve svém spoleenském vývoji.

Dr. Rieger, stejn horlivý politický vdce jako

peovatel o eské divadlo, znova napial úsilí vysvo-

boditi eská pedstaveni z podruží stavovského di-

vadla nmeckého.
Po všech pedchozích úsilích a trpkých zkuše-

nostech dr. Rieger hledal spásy pro zdárný vývoj

jevištního umní eského jeho usamostatnním
v podkroví vlastním, na cizí, nnecké milosti nezá-

vislém, teba doasn tsnjším. Ve stavb malého,
zatímního, ale samostatného, ne hned velikého,

stálého divadla, jak snili mnozí vlastenci, vidl spo-

leensky prpravný a národn výchovný ústav pro

dtská léta netáhlého rstu umleckého tvoeni a

vnímání soudobé spolenosti eské.
Mohutným rozmachem národního uvdomní

ech po zavedení ústavy rostly sice utšen sbírky

na stavbu velikého Národního divadla, ale dr. Rieger
— proti jiným netrplivým nedokavcm — po na-

bytých zkušenostech nevidl nadje na brzké jeho

vystavní.

Pro svoji myšlenku stavby malého, zatímního

divadla získal mezi poslanci snmu dva vynikající

dvoany: knížete Karla Schwarzenberga a hrabte
Clama-Martinice. Po jejich návrhu schválil snm
stavbu zatímního divadla eského (na zadní

ásti již díve zakoupeného pozemku pro Národní

divadlo). Snm ustanovil dále postarati se, než bude
provedena stavba zatímního divadla, o eská ped-
stavení v zemském stavovském divadle. Toto roz-

hodnuti snmu dne 21. dubna 1861 vábilo B. Sme-

tanu nejvíce z Gteborgu do Prahy. Zemský výbor
vyídil usnesení snmu zatímní úmluvou s novým
iditelem stavovského divadla, Františkem Thomé
(od r. 1858), dle které zavázal ho dávati, jako kdysi

Hoffmanna, zase vedle nedlních a sváteních ped-
stavení ješt jedno eské — ve tvrtek.

Již tehdy rozdlila se vlastenecká spolenost
eská na dv strany pro Riegerovu myšlenku posíliti

obrozovací a národní snahy eského lidu spojením

s historickou šlechtou eskou. Riegerova úsilí hned
na poátku ústavy osvdila své výhody pro osvtný
vývoj eského národa návrhem Schwarzenbergovým
a Clam-Martinicovým na stavbu zatímního divadla.

Rozdvojení ech ve stranu staroeskou a mlado-
eskou peneslo se však, žel, také mezi pátele diva-

delního umní eského.
Mladoeši hlásali nutnost stavby hned velikého

stálého divadla. V návrhu stavby malého, za-
tímního divadla vidli toliko újmu pro divadlo

Národní marným rozhazováním tžce sebraných pe-

nz, zbytený a nedohledn oddálený odklad stavby

velikého divadla, které dle jejich mínní mohlo býti

dokoneno také již do roku 1863.

Dr. Rieger, nejhorlivjší obhájce zájm eského
divadla jakého eská spolenost mla v dob obro-

zení, byl obviován protivníky své myšlenky jako

záhubce veliké národní vci. Výtky snášel hrd,
s dstojným vdomím konaného dobra.

Boje o stavbu Národního divadla byly veliké.

Dr. Rieger bránil se nám tkami, že zemský výbor
vedle zatímního divadla závazn podmíní brzkou

stavbu Národního divadla a že zatímního divadla

užije se potom výhodn jako sin zkušební i kon-

certní. Vdce protiriegerovc, rázn vlastenecký princ

Rudolf Thurn- Taxis, ocitl se konen v menšin:
Rieger zvítzil.

„V nynjších, beze všeho pirovnání utšenjších
pomrech" — plše Její Excellence, pani Libuše Brá-

fová, v obran svého otce, dra Riegra, proti jeho

dnešním obviovatelm z„nejzarytjšího anej-
úhlavnjšlho nepátelství proti Smeta-
novi" v táboru prof. Ot. Hostinského a jeho školy

s prof. Zd. Nejedlým v ele — „jest velmi nesnad io

vmysliti se v nkdejší. Dru Riegrovi vytýkalo se ne-

jedno, co osvdilo se pozdji. Postavení prozatím-

ního divadla provedl proti úsilovnému a organisova-

nému odporu celé strany (mladoeské) za šest m-
slcv, a bylo mu to pokládáno za hích a urážku

národní dstojnosti. Bylo tehdy dáno heslo: „Má se

hned zaíti stavba velikého, dstojného Národního

divadla, nemá se stavtí žádná bouda, žádné provi-

sorium. Za dv, ti leta nejvýše postavíme di-

vadlo I" Do postavení Národního divadla uplynulo

devatenácte let a prozatímní vykonalo zatím své

pípravné posláni : otevelo první scénu eské drama-
tické tvorb, eské naší opee. Prozatímní divadlo

vychovalo obecenstvo a pipravilo ensemble i re-

pertoir pro velké Národní divadlo. Obecenstvo zvolna
u vy kalo eským pedstavením, jež teprve asem
stala se potebou". (Libuše Bráfová : Rieger, Sme-
tana, Dvoák. Otisk z „Osvty", v Praze 1910, str. 22).
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Pravdu tohoto úsudku, skvle potvrzeného již

ped lety samým djinným vývojem eského divadla,

pedvídal prozíravým zrakem vzdáleného, nezaujatého

pozorovatele nejednou již uvedený, spravedlivý n-
mecký djepisec, Oskar Teuber. Zmíniv se o zá-

mrech knížete Thurn-Taxise proti Riegrovi vystavti

veliké, stálé Národní divadlo do roku 1863, volá:

„Jakého optimismu bylo teba pro takové nadje,

mlo býti záhy jasno. Prozatímní divadlo, které samo

dle mínní pessimistických národovc eských mlo
plniti svj úkol toliko ti leta a potom býti pi-

pojeno k velikému divadlu jako zkušební nebo kon-

certní sí, uspokojovalo dlouhou adu let umlecké
poteby eského národa a vychovalo ve velkém
umlecký sbor a obecenstvo pro Národní divadlo"

(uved. dílo, str. 579).

EŠTÍ HUDEBNÍCI, SKLADATE-
LÉ, ZPVÁCI A ZPVAKYV PO-

LOVICI 19. STOLETÍ.
Seznam od Em. Meliše v „Lumíru" 1857.

MAREŠ JAN, komorní hudebník v Petrohrad (* 1719
v Ootboi).

MAIEK FR , kapelník v rak. vojšt v Itálii (* v Mlchli).

MART1NOVSKÝ FR. P., Strahovák, iditel reálky v Ra-
kovníce (* 1808 na Mlníce), skladatel.

MAŠKOVA JOHANNA, pianistka v Praze.

MAŠEK ALBÍN, iditel kru v Týn v Praze, skladatel

(* 1804 v Pr ze).

MAŠEK ARNOŠT, kapelník v Heilbronu, skladatel.

MAŠEK PAVEL, skladatel, pianista ve Vídni (* 1761 ve
Zvikovci).

MAŠEK VINC, skladatel, kapelník u sv. Mikuláše v Praze
(* 1755 ve Zv kovc).

MATJEK F , uitel hudby v Rusku.
MAÝR JAN N., iditel Nár. divadla v Praze, skladatel

(* 1818 v Mlníku).
MELZEL JIÍ, premonstrát, skladatel na Strahov (* 1624
v Hoiš. Tyné).

MERKER KAREL, první fagotista a komorní hudebník
v Hannoveru (* 1814 v Hošnicích)

METAL ENK, kapelník v rak. vojsku (* 1835 v Humpolci).
MICHÁLEK A., id. ve vyuovacím ústav sester du sacre

coeur ve Wasendorfu (Vestfálsko), skladatel.

MILDNER MORIC, id orkestru stavovského divadla
v Praze, skladatel (* 1812 v Trmici).

MILJTA FRANT. (bar. Hrušovský), id. ústavu pro piano
v Terstu.

MOSCHELES IGNÁC, profesor piana na konservatoi
v Linsku, skladatel (* 1794 v Praze).

MÚLLER CELESTIN, id. ústavu pro piano v Praze (* 1826).

MOLLER VÁCLAV, flétista stavovského orkestru v Praze
(* 1801 >.

NÁPRAVNÍK ED., pianista, skladatel (* 1839 v Bejšti).

NAVRÁTIL JAN, pianista ve Vídni (* T/97 v Kondraci
pod Blaníkem).

NEDVD ANTONÍN, baslsta, id. Filharmonické Jednoty,
sklsdstcl

NMEC FRANT., virtuos na housle a skladatel (* 1825
ve Chvalenicich).

NMEC PRIMITIV, houslista, milosrdný (* 1750 v Do-
mažlicích).

NESVADBA JOSEF, id. pražské opery, skladatel (* 1824
ve Vyskei).

NEUNKIRCHNER VÁCLAV, fagotista orkestru dvor. di-

vadla ve Stuttgartu (* 1805 v N. Strašecí).

NEUSTADL JAKUB, uitel hudby v N. Yorce. 1

NITKA MARTIN, virtuos na kontrabas u stavovského
orke«tru v Praze (* 1831).

NOVÁEK MARTIN, id. kúru v Blé Cerkvl v Banát,
sklndstcl.

NOVÁK JOSEF, kapelník u sv. Víta v Praze, skladatel

NOVÁK VÁCLAV, kapelník v rakouském vojsku (* 1808
v Praze)

NUTZER JOSEF, len kapely v Karlsruhe, kontrabasista

(* 1818 v Praze).

PANOCHA ANT , virtuos na lesní roh u dvor. orkestru

ve Stuttgartu (* 1810 v Miškovicích).

PAULUS ALFRED, violista orkestru stavovského di-

vadla v Piaze (* 1827 v Hrobech).

PAVLIS JAN, kapelník u husarského pluku, eufonista

(* 1819 ve Zdicích).

PEJREK FR., kapelník v ruském vojsku, hoboista (* 1815

v Poliné) .

PÍ KAREL FRANT, id. varhanické školy v Praze, skla-

datel (* 1786 v Božanov).
PILÁJ JOSEF, kapelník v rakouském vojsku (* 1817

v Ceranech)
PISAROV1C JULIUS, profesor na klarinet na konserva-
toi v Praze (* 1812 v Praze).

PÍŠEK JAR., barytonista ve Stuttgart (* 1814 ve Mšen).

PICHOVSKÝ JAN, uitel klavíru, skladatel (• v Nových
Hradech).

PISKÁCEK A., uitel klavíru na konservatoi v Praze.

PLE1NER ED., iditel orkestru ve Lvov, houslista (* 1820

v Andlské Hoe). v

PODHORSKÁ KATEINA, primadonna pražského divadla
(* 1807 v Praze).

PROCHÁZKA JAN, kapelník v rak. vojsku, skladatel

(* 1811).

PROKSCH JOSEF, id. ústavu klavírního v Praze, skla-

datel i* 1794 v Liberci).

PROKSCHOVÁ MARIE, pianistka.

PTÁEK FRANT., kapelnik anglického pluku v Londýn
(* 1833 v Praze).

RICHTER PIUS, uitel na piano u hrab. Schonbornové
ve Vídni, skladatel.

ROSA D'OR (Matylda Pimanova), virtuoska na housle
na Morav (* 1835 v Praze).

ROSENKRANZ ANTONÍN, kapelnik pluku Don Miguelova
(* 1827 v Praze).

ROSENKRANZ VÁCLAV, organista u sv. Tomáše v Praze
skladatel (* 1797 v Hoín).

RÓSSLER ROBERT, celllsta vévodské kapely v Coburgu
(* 1818 v Raspenavé).

RICCIOVÁ, roz. STOLZOVÁ LUDMILA, primadonna
v Kodani.

RITTER LUDVÍK ŠL. Z RITTERSBERGA, spisovatel,
skladatel v Praze (* 1809 v Praze).

ROZKOŠNÝ JOSEF RICHARD, skladatel na Smíchov
(* 1832 v Praze).

RUMMEL FRANT, uitel hudby v Benátkách (Itálie)

(* v Hoicích)
RYBA JOSEF, varhaník v kat. chrám v Moskv.
RYBA JAN, skladatel, uitel v Rožmitálu (* 1765 v Pe-

šticích).

SACHOR FR., první kontrabasista u divadla ve Frankfurt
n M. (* 1814 v Lodnicích).

SCHÁDE JAN, iditel civilního orkestru v Ischlu (* 1828
v Praze).

SCHMIDOVÁ EMILIE, primadonna v Praze (* v Praze).

SCHULHOF JULIUS, virtuos na piano, skladatel v Paíži
(* v Praze).

SCHULZ ED., v.-cellísta v Neapoli (* 1838 v Praze).

SCHURRER JOS., první kapelník u divadla ve Lvov
(* 1821 v Krásné Lip).

SCHUTKY JOS., basista dvor. divadla v Stuttgartu (• 1818
v Chrastavé).

SEIFERT JAN, v.-cellista dv. orkestru v Petrohrad (• 1833
v Praze).
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SKODOPOLE JAN, dvor. kapelník v Madrid, uitel cis.

francouzské Eugenie (* v Hluboši),

SKUHERSKÝ ZDENK, kapelník divadla v Innsbrucku,
skladatel (* 1830 v Ononé).

SLAVÍK AN T., uitel v Hoovicích, skladatel (* 1782 v Ho-
ovicích)

SLAVÍK RUD, kapelník divadla v Moskv, skladatel

(* 1823 v HoovLích).
SLAVÍK ANT., houslista opery v Moskv (* 1810
v Jinci).

SLAVÍK JOS.. eský Paganini (* 1806 v Jinci).

SMETANA BED., skladatel, kapelník eského divadla

v Praze (* 1824 v Litomyšli)

SMRKA |OS, virtuos na violoneelo v Londýn (* 1766
V Milevsku).

SMUTNÝ JAN. kapelník v rak. vojsku (* 1813 v Rataji).

SOKOL JOS , houslista v Petrohrad (* 1821).

1 KONCERTY Elíl

Kantáty Bachovy v Pražském Hlahole. Provedení
velikých vokálních dél nejvtsího genia hudebního všech
vk vymyká se vždy z mezí pravidelné innosti každého
dnešního tlesa af spolkového, i jinak sdruženého, jsme
dnes s naším pveckým umním docela jinde. I pi nej-

vtším rozhledu a píli není možno docíliti takové vyrov-
nanosti pveckého sboru, aby byl pohotový k dokonalému
pedvedení tchto obrovitých dl Nedostatek tento je pí-
inou, že se tak zídka s nimi shledáváme v korporacích
pveckých . . . Mezera ve znalosti Bac^a tím povstalá je

nepeklenutelná. V žádném jiném oboru koncertní hudby,
a už jsou to díla klavírní, varhanní i orchestrální, jež

dosti asto jsou na rzných koncertech provádna, neml
Bach tak bohatých prostedk jako v kantát. Nemohl ni-

kdy užiti v nich tak ohromujícího rozpjeti své polyfonie,

jíž v kantát slouží daleko vtší množství barev, to jest

dle poteby lenné sbory, sola a orchestr.

Další obtíže dnešního provádni vzí ve slohu. Naši
pvci nejsou zaízeni na zmožení obtíží koloratury a po-
žadavk vytrvalosti dechu. Jak tžko lze dnes na píklad
docíliti slyšitelný a srozumitelný nástup altu, krytého se
všech stran. Ped podobnou obtíží ocitá se i orchestr ; tak

v kantát „Actus tragicus" nenahražuje obzvláš u nás
dnes slabý poet viol zvuk gamb.

Všecky tyto obtíže snrávn odvažoval zvnlý e-
ditel Karel Kmttel, jenž chtl vyvrchollti svou dirigentskou
innost provedením velké Bachovy h-moll mše. Kantáty
nedosahují ovšem šíe tohoto veledíla, ale vyrovnají se
mu úpln slohem.

Nehledime-li na oslující komposiní techniku díla,

dokonale jen zasvcencm pozorovatelnou, je to pedev-
ším úchvatné líeni nálad, jež pi vší jednoduchosti tehdej-
ších prostedk podmauje. Do jakých výší dovedl vící
duše povznést, nebo jak pojal zpvy pokory a odevzda-
nosti, svdí dnešní psobivost tchto na nejvyšší stupe
charakteristických skladeb.

Diužno proto správn oceniti snahu sbormistra Ja-
roslava Kiky vyplniti provedením zející mezeru. Že užil

úprav poízených Schreckem. Mottlem a Regerem je oi-
rozeno. Záslužným poinem bylo sepsání jasného, jedno-
tlivé taje díla osvtlujícího rozboru, jenž širším kruhm
umonil pehled a vn knutí do nho.

Moderní úprava kantát orchestru umožnila dirigentu
ovládnuti orchestru, takže byl zpvm oporou a ne pe-
kážkou. Nesnadn. ho úkolu zhostil se Hlahol se ctí Slo-
žité ásti podány plasticky a vrcholily v astý mohutný
dojem. Ustupováni jednotlivých pozadí hlas zejm se
odráželo od jasné rýsovaných ar vyzdvižených v po-
pedí. Bylo znáti ruku jisté rozdlující jednotlivé pra-
meny složiiého díla.

Sola, na jichž bedrech spoívá veliká ást jednotli-

vých kantát, byla dobe onatena. V každém ohledu do-
stál tžké úloze pan Váša Chmel. Vznešený sloh ovládl
zcela. Jeho zpv pi ohíval. Paní Božena Tmová dala kov

svého hlasu áriím altovým, panu Šindlerovi daily se
nejlíp ásti recitativní. Novým zjevem byla slena Marta
Schrodlová. Mladistvá pévkyn zpívala svj složitý a chou-
lostivý úkol z pamti, s nžnou oddanosti. V první kan-
tát zaskoil se zdarem p. Fr. Bóhtn, len spolku, patrn
v divadle zamstnaného pana Šindlera. Varhanový part
spoíval v osvdených rukou p. inspektora J. Kliky,
klavicembalo hrál p. Fr. Kohout. Provedení kantát, mimo
i rve jmenovanou obsahující ješt: „S námi bu, neb se
již pipozdívá", „Kdo v Bohu má své spoíváni" a „Na-
stává spása a síla" zasloužilo by opakování.

Douška. V rozporu, zústává-li Bach v moderní úprav
Bachem, piklouji se ku stran íkající ano. Už k vli
obtížím, jež jsou dnes pi provozování ze starých vydáni
nepemožitelné. Bohumil Vendler.

Vrný Pražanm Kocian zvolil ku svému vystoupeni
koncerty Dvoákv a Beethovenv. Byl uvítán velice vele.
Filharmonie mimo prvod htála Dvoákovu ouverturu
Karneval. Labužníkm koncertantní hry podal své Inter-

mezzo pittoresque, Chopinovo Nocturno a Wieniawskiho
Polonaisu. Klavírní ást pipadla panu Maurici Eisnerovi.
Hiál Nováka, Suka a Vojáka.

Paní Julie Culpová v prvním mimoádném veeru
komorním zpívala velkou arii Claudia Monteverdeho
„O Teseo" s úchvatným procítním. Vítané byly opt
Beethovenovy „Skotské písn". Mohutný hlas kouzelného
lesku, krásn vyrovnaný, schopný i nejjemnjšich záchvv,
pl k srdci. Paní Culpová ovládá dramatický akcent stejné

jist a úinné, jako nejkvtnatéjši lyriku. Znamenité vy-
školený dech a arovné portamento podporují vítzn jeji

výkony, a pje klassiky, i nejnovjšl zjevy, nebo písn
národní. astjší návštvy tak výten vyškolených hlas,
obzvlášt alt, byly by pro naše pomry velice užitený.
Naše pvecké školy vyhánjí všecky ženské hlasy do výše
tak, že hlasy altové jsou vlastn u nás na vymení. Že
jinde tomu tak není, dokazují znamenití hosté komorního
spolku.

Novinkou pro Prahu byl Mozartv houslový koncert
z A-dur, jejž obdail svým lichotivým tonem Hoffmí.nn
na koncert Filharmonie. Vzpomenuto bylo zas jednou
Zd. Fibicha. Dávána jeho e-moll symfonie. Sukova „Praga"
zakonila o nco etnji navštívenou produkci.

Jeden z nejstarších našich pveckých spolk
„Zpvácký spolek pražských typograf"
slavil své padesátileté jubileum. Závreným bodem slav-

nosti byl koncert, obsahující rukopisné novinky našich
skladatel domácích. K této slavnosti pvecké vnovali:
Josef Tadra zvukové bohatý sbor „Noci"; Josef B. Foerster
int mní „Hvzdnou noc"; Adolf Piskáek za novými
effekty spjící, obtížnou balladu „Triglavské rže" na
slova B. Tožiky

; Jaromír Hruška „Veer na vsi"

a Jaromír Herle víivou „eskou muziku". Zpíváno bylo
s chuti a nadšením. Zoévácký spolek vydal památník, jenž
uzavírá v sob valnou ást historie našeho zpvu sbo-
rového. Pejeme spolku a jejímu dlouholetému snaživému
sbormistru, panu Karlu Nejtkovi, v dnešní dob perodu
pveckých tles, mnoho zdaru. Bohumil Vendler.

Ukázky nmecké literatury sborové uspoádal
Hlahol vinohradský. Ze starších prací zaujala Petra Cor-
nelia „Tanení píse" pro smíšený sbor zpsobem práce
madrigolu se pibližující. Nejzajímavjší byl z pozsta-
losti Ant. Brucknera vybraný náladový obraz „arovný
veer" pro tenorbariton solo, mužský sbor, ti vzdálené
ženské hlasy napodobující slavií zpv a tyry rohy. Do-
stalo se mu také nejlepšiho provedení. Solo procítn
pednesl pan Jar. Karbulka a choul istivé nástupy vzdále-

ného tria psobivé provedly sleny abanová, Kubrová a
Krombholzová. Lahodný, pkné vyrovnaný alt sleny
Kottnauerové, lehounce ovládající hlavové tóny, prospl
velice Schubertovu „Zastaveníku". lednotlivé sbory mly
rzné píhody. Tak mužský sbor, a sestává z ja irných

hlas, byl vždy velice brzy unaven ; prvod pi Schuber-
tovi byl tuze silný. Schumannv „Cikánský život" byl
plochý. Výbér z literatury cizí ml býti pelivji volen.

Nemusíme pece všecko, co se u bohatých soused zrodí,

znáti! Bohumil Vendler.
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wmms^m kritikamm
Perbandtovo nové notové písmo sleduje úel, aby

uinilo skladby — vbec tónové ady hrái i tenái snáze
a leheji itelnými a pehlednými, než prý to je možno u

písma našeho, leho rozšíením slibuje hudb novou epochu
tím, že svou pístupností zruší ona pouta, jež iní hudební
díla nepístupnými hrám mén školeným, monopolisujic
komposiní tvorbu ve prospch kruh odborných. Slibuje,

že stanou se hudební díla majetkem vrstev nejširšich,

ímž s úspchem eleno bude zhoubnému rozšiování
hudby automatické (pianol, autom. klavír atd.), což dle

mínní Perbandta je pímým následkem obtížnosti dnešního
notového písma, studium hudebních dl hrám znemož-
uj cím. Nové notové písmo má úelu svého — totiž abso-
lutní p -hlednosti a jednoduchostí docíliti novým systémem,
v nmž noty stejného jména stejným zpsobem jsou vy-
znaeny, takže vylouen je pí iad, že by noty stejného
jména jednou na linii, jednou v mezerách notového systému
se vyskytovaly. Písmo zavádi dále nové znaky, pro tóny
odvozené, pro pausy, pro vyznaení tónových délek atd.

Pochybno je, bude-li nový tento systém miti žádoucí vý-
sledek Nebo, kdo se nauí obvyklému a usuelnimu našemu
písmu notovému, te v nm zbhle vše, k emu jeho hu-
dební vysplost staí. K emu pak nestaí, k tomu nepo-
mže mu ani nové písmo, jež zdá se naopak mnohem
komplikovanjší, vzdor prohlašované lednoduchosti. V ovlá-
dání skladeb hraje znanou úlohu stránka technická a v tom
pípad, že nkdo žádoucího stupn techniky postrádá,
uiní lépe, pidrží-li se místo nového písma nauení
Schumannova, jež di: „Bemíihe dich, leichte Stiicke gut
und schon zu spielen; es ist besser als schwere mittel-

massig vorzutragen".

Cikánské písniky Jožou erníkem sebrané a klavír-

ním prvodem opatené zajímají hlavn zvláštním rhytmem
a deklamaci. Klavírní prvod, místy cimbál napodobující,
snaží se s úspchem ráz jelich vystihnouri. Písn jsou za-
jímavou kuriositou, mén však souástkou tvorby, vhodné
k produkci koncertní. Nakladatel J. Otto. (Píloha „Zlaté

Prahy-.) Vladimír Knittl.

j§$§Í!!§!Íj§í'!§! DOPISY

Víde. Slovanské a jmenovit eské hudb nedaí se
zde práv nejlépe. Na koncertech Filharmonik (dir. Wein-
gartner) zastoupen jen ajkovský pathetickou symfonií
a na produkcích Konzertvereinu (Loewe, Scheinpflug)
slovanské jméno se vbec nenalézá. Za to na po-
pulárních koncertech této spolenosti (SpSrr, Gutheil),

které konají se každonedln ve velkém Musikvereinsálu
a ve tvrtek v Kursáiu, provedeno bylo nkolik eských
skladeb: nkteré symfonické básn z „Mé vlasti" (pokud
jsem zvdl „Vltava v trochu nezvyklém podání). Foerste-
rovo „Mé mládí" a Dvoákova symfonie „Z nového
svta". Pro Foerstera tuším je zde nejvíce zájmu, nazván
je všeobecné „práchtig", ale vyskytne se nkdy i ško-
lácká kritika od základu pochybena. (Pípad jeho houslo-
vého koncertu !) Koncert Destinnové pinesl vedle zpvu
Maenky i ouverturu k „Prodané" pod Meyrowitzem,
kterou Nedbal zahajuje obyejné koncerty eských sólist.
V ízených jím koncertech hudebních umlc je vždy za-
stoupena slovanská hudba (nejvice ruská). Z eských
projektuje je Novákova báse „Na Tatrách" a provedena
byla již Sukova serenada Es-dur pro smycový orchestr.
Referent „Zeitu" „mg" shledává ji sice pvabnou, ale
poítá dle dnešních dl (!) Suka do skupiny hudebních
Futurist a Kubist (!) Na solistických koncertech jiných
objeví se eské jméno zídka a snad teprve provedení
Novákovy „Boue" pod Schrekerem — Filharmonickým
sborem, který spojí se s eským „Lumírem", zaburcuje
lhostejnou Vídní a energicky ukáže k nám! V nedli
24. listopadu dopoledne proslovil o symfonické hudb
v malém sále Beethovenové mistr Foerster, který stává

se duševní osou hudebního života eské menšiny. Uinil
tak svým osobitým, diskrétním zisobem, nepetéžuje
ani jediným datem a milým slovem poví i nkolik osob-
ních zážitk ve své eíi, která mla býti jaksi informaní
pro veer, kdy ve velkém sále konal se XIII lidový

koncert jednoty „Máj". eský ochotnický orchestr, složený
z akademik a úedník, mimo nkolik professionalist
vtšinou dilletantský, je úctyhodný nejen svým potem
(72 hrái), ale i schopnostmi, jakými provedl Smetanovu
„Šárku" a III. symfonii Dvoákovu (F-dur op. 76., dedi-
kovanou Hanuši z Bíillov). Pan Míšek, jehož snaha
vyznla tak, jak si pál dirigoval orchestr výborn
a nechf ví, že slyšeti eské zvuky v takém podáni,
bylo nám radostí i pýchou a vzácnvm dne n pro naše
pomry. V prostedí veera stál koncert Beethovenv
pro housle v D-dur, jediný koncert vedle pti klavírních,

jest jednou z pochodní, které lidstvu pin si Prométheus,
z poch >dní, jichž zá nebvla souasnými vidna a žár
chápán. Hrála jej slena Ella Stillerova, která pes vidi-

telnou nervosu oine-sla pro nj nesmírné díví zanícení.

Slenino pojetí Carghetta dovolím si nazvati pímo zbož-
ným. Návštva koncertu byla slušná. Pes to lze zajisté

píšt ceny ješt zredukovati, aby docíleno bylo návštvy
ješt vtší Naprostou, snad až zarážející neúast pozo-
rovali jsme z ad eského studentstva, jehož je ve Vídni
pece slušný poet, ale jemuž též je prá^erská louka asi

každonedlním elysiem. Vácslav Hanno Jarka.

Prémie „DALIBORA"

zdarma
Hudební kapesní kalendá

„Dalibora"
NA ROK 1913

s bohatým obsahem a praktickými ru-
brikami tm, kdož pedplatí „Dalibora"
nejpozdji do konce listopadu nejmén

na celý rok
t. j. K 9-60, do ciziny 12 K pouze

v administraci naší.

KONCERTNÍ ruch
Chlumec n. C. Pvecko-ochotnická jednota „Klicpe-

ra" v Chlumci nad Cidlinou za spoluúinkování Hudební-
ho sdruženi chlumeckého 39. listopadu pvecko-hudební
zábava. Poad: 1. J. Fuík: Florentinský pochod. 2. Ka-
rel Pospíšil: „Nadje", Jindich Jindich: „Nad Luženci
jaloveek", mužské sbory. 3. Dr. A. Dvoás : „Humo-
reska . 7." 4. Ed. Tregler : „Máje", Rob. Haslinger:

„Maliny", ženské sbory s prvodem piana 5. Oskar
Nedbal : „Valše triste" (z baletu „Hloupý Honza"). 6.

Vit. Novák: Ballada „Zakletá dcera", smiš. sbor s pr-
vodem piana. 7. Bed. Smetana : Balet, hudba z opery
„Dvé vdovy". 8. Josef Cisler. Dirigent R. Hastinger, e-
ditel kru.

Kladno. Kladenská filharmonie dne , 1. prosince
v Mstském divadle v Kladné 54. koncert. Úinkuje kon-
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certni pvkyn sl. Štp. Benešová. Poad : 1. P. aj-
kovský: Ouvertura Solenelle „1812". Orchestr. 2 G.
Meyerbeer : Ukolébavka z qp. „Afrianka" pro soprán

s prvodem orchestru. Sle Št. Benešová. 3. Fr. Liszt

:

Druhá uherská rhapsod<e. Orchestr. 4. a) Dr. Ant. Dvo-
ák : Pisn milostné : 2) V tak mnohém srdci mrtvo
jest ... 6) Zde v lese u potoka . . . b) Ed. Grieg

:

Raguhild, Ach, jak byla svdná . . . s prvodem klavíru

zpívá sle. Št Benešová. 5. Dr. Ant. Dvoák : Arie z op.

„Rusalka" Msíku na nebi ... 6. A. Qlazounow: Kon-
certní valík pro velký orchestr

Stráž n. Než. Zpváky spolek „Smetana" dne
24. listopadu pvecká beseda. Poad: 1. A.Dvoák:
„Slovanský tanec . VIII." Orchestr. 2. K. Bendi: „Starý
bodlák". Dvojzpv. 3 A. Dvoák. „Výstraha", J. Malát:
„Na pástku". Sólové písn. 4. J. Vrchlický : „Cikánovy
housle". Recitace. 5. K. Bendi : Smíš. sbor z opery
„Leila". 6. V. Popp : „Rondo". Fléta olo. 7. B. Smetana

:

Smiš. sbor z opery „Tajemství". 8. Hausman : Fantasie
na národní písn. Orchestr. 9. „Valík". Orchestr.

Rokycany. Spolek pro podporování nemajetných
studujících dne 27. listopadu akademie. Spoluúin-
kujíci : Dámský pvecký sbor, Pvecké sdruženi a
studující c. k. gymnasia. ídí pan Frant. L. Hovorka, ed.
kru a uitel zpvu pi c. k gvmn. Poad: 1. Bendi:
„Chorál

11

(Sbor studujících). 2. a) Gaal: Suita, b) Grieg:
„Peer Gynt" Suita II. (Orchestr studujících). 3. a) Suk

:

„Píse lásky", b) Dvoák: „Rej skítk" (klavír) 4.

Bendi : „Tatranská fialoka" (Mužský sbor). (Pvecké
sdružení.) 5. Fibich : „Štdrý den". Melodram. 6. Arma-
Dietz: „Pvec". (Smíšený sbor.) 7. Berist: „Scne de
Ballet". (Housle a klavír.) 8. Neumann : „Není to sen".
(Smíšený sbor.) — íslo 5. klavír p. prof. J. Havelka,
ís. 4. a 6. p. u. Em. Jaour, a v ís. 6. sólové housle

p. prof j. Gruber)
Tábor. Mšanská beseda táborská Vrchlického ve-

írek dne 23. listopadu. Poad : 1. K životu, komedie
o 1 djství Jar. Vrchlického. Osoby : Hr. Zikmund Ro-
venský p. Findejs; Eva, jeho dcera sl. M Bohatová; Hr.

Vilém Vchynský ze Vchvnic p. Dvoák; Hulín, biblíote-

ká a tajemník p. Suchomel; Sluha p. Zajíc. 2. Král

Numa, báse J.
Vrchlického; rec. sl L. Johnova. 3. To

vdl bych rád, píse J. Majáta na slova J. Vrchlického
(Pan a pani Košálovi.) 4. eská legenda vánoní, melo-
dram Jos. Nešvery na slova Vrchlického. Op. 109. (Sl. L.

Vycpálkova a pí. M Košálová.) 5. Motýli, opera, dvojzpv
V. Rihovského na slova Vrchlického. (Sl. V. Svobodová.
A. Hantáková a L. Vycpálková.) 6. Legenda o sv. Zít,
báse Jar. Vrchlického; rec. sl. M*a Burianová. 7. „Svatý
Petr", píse K. Pospíšila na slova Vrchlického. (P. K.

Kostlivý a sl. M. Teklá.)

t£»J8M8t|JGH RUZNE ZPRÁVYBMWM
* Weingartneroví, který ídil koncert komitétu pro

postavení pomníku Jana Strausse dne 16. listopadu pod
názvem „Wien im s

/ 4 ", byl podán vavínový vnec s tímto
vnováním : „Dem grossen, genialen, sieggewohnten F e I d-

marschall (1) des Orchesters, der den Ton beseelt und
ihm Schwingen leiht . . .

* Z revuí. O Dvoákov slavnosti v Pyr-
montu dobe píše, oceniv náležit její význam, F. Will-

mann v 21. seš. „Merkeru". — Literaturu o Brahm-
sovi až po dobu nejnovjši úplné a dkladn sestavil

v II seš „Die Musik" Otto Keller.
* „Ohné zmar" vypraven byl v listopadu t. r. v Teatro

della Scala v Milán. Peklad napsal dr. Otton Schanzer,
který vypracoval též italský peklad „Elektry" a „Ržo-
vého kavalíra".

* Mahlerova „Píse o zemi" provedena byla 25 listo-

padu pod Haussegerem v Hamburce a provedena bude
4. prosince na IV. filharmonickém koncert Spolenosti
v Budapešti.

* „Parslfal" bude míti mimo-bayreuthskou premiéru
22. ledna 1913 v Monte Carlu. Ddicové, kteí nedali

svoje svolení k tomuto kroku, jsou bezmocní zakroit
dle stávajících tamních zízení.

* Svj 600. varhanní koncert uspoádal ped krátkou

dobou v Berlín v dómu dvorní varhaník prof. Bernhard
Irrgang. Jubileum vzácné a významné! H.

* Kritiky o prvním berlínském koncert (9. listo-

padu 1912) lOletého virtuosa na housle Pepy Barto ,
žáka profesora pražské konservatoe St. Suchého : A 11 g e-

meine Musikzeitung, Charlottenburg. 15. listo-

padu 1912. Malý Barto hrál D-moll houslový koncert
Vieuxtempsv a cikánské nápvy Sarasatovy s absolutní,

jistou, bezvadnou technikou, s rytmickou uritosti a s vý-
razem i v kantilenách, že lovk mohl mysliti, že v ta-

kovém malém dítti žije iž duše zralého muže — V o s-

sische Zeitung, Berlin, 13. listopadu 1912. Zázrané
dít v nejlepším slova smyslu jest lOletý Pepa Barto,
jenž koncertoval v sále „Choralion". — Berliner Lokal-
Anzeiger, 12. listopadu 1912. V sále „Choralion"

vystoupil poprvé lOletý houslista Pepa Barto
z Prahy ped berlínské obecenstvo a získal ho rázem.
Vše technické hraje s naprostou dokonalostí, fla-

geoletty a plzzicata s úžasnou lehkostí, ano i ob-
tížné dvojhmatové passáže v bezvadn isté Intonaci.

Než to vše mohlo by býti naueno, ale pravý hudební

smysl, jenž se jeví pi jeho pednesu, klid a temperament
svdily o zcela neobyejném nadání, od nhož lze také

nco neobyejného oekávati — Die Standart, Berlín,

12. listopadu 1912. Jest ohromujícím nejenom dokonalé

ovládání techniky, ale jest ješt vtším na nm jeho hlu-

boké a jemné procítni hry. Jak pednesl Beethovenv
menuet G-dur, Schubertovu „Velku", bylo — jednoduše

eeno — dokonalé, rovnž obdivuhodn znla Regrova
ukolébavka. Jeho eminentní umní se ukázalo v pednesu
Sarasatových cikánských melodii a ve Vieuxtempsové
D-moll koncert. — Berliner Borsen-Courier,
10. listopadu 1912. V Chorá lion-sále obdivovali jsme opt
jednoho malého zázraného houslistu, lOletého Pepu
Barton z Prahy. Neobyejn nadaný hošík nemusí se

nikterak báti svých soupe, ucházejících se o veejnou
píze, jimž svým talentem a neuvitelné vyvinutým
umním nikterak nezadá a ped nimiž má nad to ped-
nost: své útlé mládí. Jak baculatý hošík, obraz to kypí-

cího zdraví hrál Sarasatovy nápvy — s jakou neomylnou
jist 'tou a virtuositou — to musilo vskutku do nejvyšši

míry pekvapiti a rovnž tak krásný, sytý a zpvný tón,

jejž ze svvch houslí vvluzoval ... — Volkszeitung,
Berlín, \3. listopadu 1912 Za to se uvedl skvle
jiný, lOletý umlec Pepa Barto, jenž s úžasnou suvere-

nitou hraje mistrn na housle. Vskutku: mladistvému

Heifetzovi povstal zde mocný konkurent, ba skoro se

zdálo, že duševní pevaha je u Barton. Jeho umni jest

pohádkové
;
sytou kantilenu vbec a Sarasatovy cikánské

melodie z hraje po nm tak technickv dokonale sotva

kdo. _ Nadšené kritiky pinášejí dále išskonmecké
asopisy „NorddeutscheAllgemeine Zeitung",
„Germania", „N a t i o n a 1 z e i t u n g" atd.

Skolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
;

5 zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,
;

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,
;

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

S Ht B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

• E za 130 K.

I V. F. ERVENÍ A syNOVÉ v Hradci Králové. :

v
Nejdokonalejší hudební nástroje ze deva i kovu.
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NOVINKY EDICE M. U.
Klavír.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro piano na 2 ruce s pod-

loženým ttxtem tíze též použiti pro zpv apiano)Kl-—
Obsah : 1. Dubuque. Nehnévej se drahá máti. 2. Krásný

sarafán. 3. Kozlov, To vdl bych rád. 4. Alabiev, Sla-

víek 5. Donaurov, Ticho po pšin. 6. Pe jen, pe.
7. Yradier, Holoubek (Hbitove).

ALBUM SALONNÍ. Oblíbené salonní skladby pro piano

na 2 ruce upravil E. Kraus. Svazek II (60 stran) K 1 80

(místo ca. 28 K). Obsah . 1. Bach, Probuzeni jara 2. Ba-
darzewska, Vyslyšená prosba. 3. Ascher, Dozia. 4.

Wollenhaupt, La Gazella. 5. Ascher, Fanfáre militalre

6. Wallace, Malá konc. polka. 7. Richards, Victoria. 8.

Richards, Veerní píse ptáete. 9 Oesten, Alpy v zái.

10. Oesten, Nové jaro. ll.Egghard, Stjanova touha po
domov. 12. Ketterer. La Chatelaine.

KRAUS, TI SONAT1NY pro piano na 4 ruce v snadném
slohu K T80

Vynikající paedagog pan B. V. v Praze, píše : S potše-
ním mohu s Vámi sdéliti, že byla to šastná volba, tak

jako vše, co až dosud ve Vaší edici vyšlo. Jsou to velice

roztomilé, melodické sonatiny, které Diabellimu se úplné

vyrovnají, jsouce nad n duchem moderním. Pirozeno, že

i n ládež miluje v hudb zmny, proto s potšením vítáme

tuto publikaci, jako prospšnou zámnu.
KRAUS, TRANSKRIPCE NA OBLÍBENÉ PÍSN pro piano

na 2 ruce K 1'—

Obsah: 1. Donaurov, Ticho po pšin. 2. Roeder, Prstý-

nek. 3. Dubuque, Nehorši se ! 4. ervený sarafán.

Pisn a chansony,
s prvodem piana.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro jeden hlas s prvodem
piana K 1"

—

Obsah viz vvše, iako u vydání pro klavír.

MEYER-HELMUND, ROKOKOVÉ ZASTAVENÍKO. Pro
vyšší nebo nižší hlas s prvodem piana . . . PoK2-—

POSPÍŠILOVY CHANSONY na slova E. Rady . Po K 1*50

Chanson o padlané bankovce.
Píádelko paní Marty.
Tipmamselka.

PROVAZNÍK, CHANSON O SLEN, KTERÁ SE VDALA
(K. Hašler) K 1*80

STARÝ, KDYŽ JSEM VANDROVAL . . . Cyklus písniek
v národním tónu na slova B. Zavadila K 2 40
1. Loueni. 2. Cestou. 3 Štstí. 4. Psaní. 5. Návrat.

R. VAŠATY, PÍSN A CHANSONY s prvodem piana.

PÍSN O MÉ MILÉ K 2.40

1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naši zahrádece.
3. Když té vedli ku oltái.

CHANSONY.
1. Ballada o chudé pradlen a dcei jeji švadlen.

(Hašler) K 150
2. Diskrétní romance. (Vyskoil) . . . K 180
3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.

(Hašler) K 1 50

Housle.
KUBÁT, op. 20, 13 MALÝCH KONCERTNÍCH KUS pro

housle s prvodem klavíru . . K 360
Obsah: 1. Melodie. 2. Gavota. 3. Valík. 4. Menuetto.
5. Humoreska I. 6. Veerní píse. 7. Menuetto II. 8.

Menuetto III. 9. Ukolébavka. 10. Slovácká. 11. Humo-
reska II. 12. Air. 13. Snní.

V jednom z eských denník vyskytla se výtka, že pi
množství eských houslist, již ron z našich škol vy-
cházejí, nemáme pravé koncertní houslové literatury. Jsme
šastni, že vyciujice sami potebu její, Isme optn první,

kteí Kubátovými skladbami citelnou tuto mezeru vyplu-
jeme. Jsou to skutené skladby pro koncert se hodící.

Seznamy zdarma Hudební závod a Antikvariát. Sklad
a pjovna klavír. MOJMÍR URBÁNEK, komorni
dodavatel, Praha, Jungmannova 14. Hlávkv palác.

F&RSTEROVY KLAVÍRY
FQRSTEROVA PIANINA
F3RSTEROVA HARMONIA
dostat! lze ve všech lepších skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v Cechách.

ZaloZeno 1859. ZaloZeno 1859.

<t>

Afir.PECROF
HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERSITY OF

ILUNOIS LIB.7ARY
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k uctni památky

t

Jaroslava Vrchlického
doporuujeme následujíc! skladby z jeho básni

:

Melodrama.
Královna Emma. Melodram od . . Zd. Fibicha

(K 2 40)

Písn pro 1 hlas s prv. klavíru.
Nocturno K. Bendi

(K 1-50)

Modlitba. (Písn soumraku. 6 písní) los. B. Foerster
(2 K)

Jak drahokam) (Milad
HoffmeisterPíse / 3 písn) ^ «)

Staré kouzlo noci letni. (Serenády. 6 písni.)

K. Hoffmeister (2 K)
Malovala na chaloupku. (Pomnnky 6 písní.)

J. Malát (K 2-40)

Modlitba. (Pt písni.) J. Malát
(2 K)

Dumka. (tyi písn) J. Malát
(K 150)

Sny o štstí. (Cyklus 8 písní) . . Ad. Piskáiek
(3 K)

Pijácké pisn. (Cyklus 13 písní) . K. Pospíšil
(K 3 60)

6 jen se dívej. (Dv písn) K Šikl

(1 K)

M%"mZT. }
(R*zné náiady) E

- ^;
er

Víš, když se napije pták. (5 písní. Op. 20)
B. Vendler (K 160)

Dvojzpvy.
Motýli. Pro soprán a alt s prúv klav. . V. Rfhovský

Part. K 1 50, hlasy po 30 h.

Mužské sbory a capella.
Pod oknem (s tenor, sólem.) (21 muž. tverozp/)

Jos Holý .... Part. 4 K, hlasy po K 120

aI.'!»2.a l (6 muž. sbor op. 37) Vítz. Novák

Jdiimnl.'! Pa,t
-
K ™> h,asy P° 80 h

Ženský sbor s prvodem.
Jaro. i (4 sbory op. 14) . . . Ed. Tregler
Opuštný. | Part. K 1*80, hlasy po 80 h

Smíšený sbor s prvodem.
Slavnostní zpv op. 113 . . . Ant. Dvoák

Part. 3 K, hlasy po 40 h.

Prvod orchestru pjuje se v opise.

Veškery zde uvedené skladby hodí se dstojn
do program posmrtných slavností Jaroslava

Vrchlického.

K dostání též ve všech venkovských knihkupectvích
jmenovit u nakladatale

MOJMÍRA URBÁNKA 0 PRAZE
komorního dodavatele,

Jungmannova t. 14, Hlávkv palác.•a

ZPVY
pro jeden hlas s prvodem piana.

POSPÍŠIL:
Píse o liftu K 1-50. — Tulaka K 150. — Kanto-
rovic Madlenka K 150. — Ze zašlých dob 2 K. —
Chanson o padlané bankovce K T50. — Tipmam-
selka K 150. — Prádelko paní Marty K 150. —
Kdybych já >i l milion a Krmáko má hezká K 150.
— Chanson K 150. — Angelina neboli Otrávená

láska, Serenáda na rozlouenou 1 K.

PROVAZNÍK

:

Pan Johanes a panna Pavlínka K 1 20 — Kde,
prosím, jste tu smlost vzal? K 1*50. — Nedoroz-
umní K T50. — Slena z promenády K 180. —
Dve s pentlikami K 1-80. — Chanson o slen,

která se vdala K 1 80.

Práv vyšlo! Práu vyšlo!

0 i 11
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 2 40.

. laty luny.
. 1. Ballada o chudé švadlen. (Hašler.) K 150.

. 2. Diskrétní romance. (Vyskoil) K 180.
(S cellovým sólem.)

. 3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.
(Hašler.) K 1 50.

Nejvtši výbr kabaretni a humo-
ristické literatury. Seznamy zdar-
ma. Celé programy sestavíme

zdarma.

Nakladatel

MOJMÍR URBÁNEK, PRAHA
Jungmannova 14 (Hlávkv palác).

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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BOLESLAV KALENSKÝ:

ABRAHÁMOVINY KOVAOVICOVY.
V tomto týdnu oslavuje eský hudební svt

abrahámoviny Karla Kovaovice : v pondlí dne 9.

prosince dovrší umlecký správce zpvohry Národního

divadla a tvrce „Psohlavc" — padesátku let svého

života.

Vidt Abrahama není pro nikoho chvíle útšná.

Pipomíná vždy lovku, že na rám klade mu švadlou

ruku stáí: dle ruského písloví „starosf n radosf".

Cítíš volky nevolky spíše naladní rozjímat o minu-

losti a vzpomínati s tísní a obavami málo radostných

dn budoucích.

Také Karla Kovaovice asi málo potší pipo-
mínky a „oslavy" jeho padesátin. Cíle jeho umle-
ckých tužeb a zámr jsou ješt vzdálené. I kdyby
cesta k nim byla pkn upchována, bez pekážek
tušených i netušených, jest ješt dalek chvíle vniter-

ního uspokojení a zvolání : Dosaženo a dokonáno
jest!

Mysliti však o tom všem Kovaovic nemá asu.
Udržeti veliký zpvoherní stroj Národního divadla

v pravidelné innosti, aby žádné koleko neuvázlo a

nerušilo chodu, vyžaduje stálé bdlosti. Není podivno,

že každá porucha, nkdy již tucha její možnosti,

zpsobuje správci horené dny a bezesné noci.

Rušná pée Kovaovicova a jeho veliká zodpovdnost
za prospívání eské výkonné zpvohry maji, na štstí,

také své svtlo. Kovaovic nemá asu oddávati se t-
lesnému pohodlí a tunti vniterním uspokojením.

Žije více duší nežli tlem. I na nm osvdila se

pln zkušenost, že lidé pohroužení ve víru stálé in-
nosti duševní, v život zápasící o duchovní statky ná-

roda a lovenstva, zachovávají si dlouho tlesnou
svžest a dlouho nestárnou. Staí pohlédnouti Kova-
ovicovi v jas modrých oí, na svžest jeho lící,

zlatou, jíním padesátky ješt neposnženou kštici, na

jeho pružnou, vzpímenou postavu : kdo by vil, že

dožil se abrahámovin ? Stínu únavy, zemdlení, ochab-
nutí a vysílení na nm neuvidíš. To jest v život
Kovaovicov vlastn nejradostnjší. Ne nemilá pa-

desátka let života, ale svžest sil, ducha i tla, v níž

uvidl Abrahama, zasluhuje životoradostné oslavy.

Ona budí útšné nadje, že Kovaovic svojí pilnou

a tvárnou rukou ješt mnohá leta bude promovati
tvrdé hroudy pdy neznámého budoucna eské hudby

v kvtnatý sad pro radost a útchu svých peetných
obdivovatel, pro zlost a závist mnohých protivník.

Jako každý veliký umlec a silný lovk, ani Kova-
ovic není bez nich. Pocítil sílu jejich zloby hned od

chvíle, kdy — docela dle pání celého hudebního

svta eského — byl jako umlec povolán spravo-

vati eskou zpvohru v Národním divadle, nejvyšším

ústav umleckém, jakým chlubí se národ eský.
Toto místo bylo mu zaslibováno a pedpovídáno

pedstaviteli hudebního svta eského již v mládí jeho

staršími vrstevníky.

Kovaovic ekal však dlouho, než splnilo se za-

slíbení eské spolenosti a jeho tužba.

Na své národní poslání tvrího i výkonného
umlce hudebního pipravil se Kovaovic všestrann
a dkladn. Již v mládí jako instrumentalista praž-

ské konservatoe, v ponurých síních dominikánského

kláštera sv. Jiljí na Starém Mst umístné, budil

rozkoš a podiv poslucha svojí hrou na klarínet a

nástroj milý králi Davidu — harfu. Také ve he na
klavír osvdil se jemnocitným výkonným umlcem.
Byl s oblibou vyhledávaným doprovazeem pvc a

sólist. V mládí projel se s nimi po eské vlasti snad

až do omrzení a s pítelem Odikem ocitl se i za

jejími hranicemi na slovanském východ.
asem, nasycen pojíždkami, zapadl do hlubin hud-

bišt zatímního a pozdji Národního divadla. Vní-

mavý pro nepoznané a nové zjevy, toužící po sebe-

vzdlánf, Kovaovic zde za svojí královskou harfou

po leta vnikal ve zvukové taje a úin jiných nástroj.

V hudbišt dospl a vzdlal se po peetných zku-

šenostech na jednoho z nejvtších znalc a pozdji

výkonných mistr „hry na orchestr". Odtud u Ko-
vaovice jeho znalost a skvle rozvitý smysl pro ve-

likolepou barvitost, jímavou nhu i zvukovou plnost

orchestru, af již v užiti pro umní skladatelské nebo
výkonné.

Po té stránce znalosti a smyslem pro krásu zvuku

pedstihl mezi staršími vrstevníky i veliký vzor a

milovaného mistra svého, zakladatele národní hudby
eské, mistra Smetanu. eským hudebním svtem
pronikaly kdysi povsti, že Kovaovic — ovšem ne

z rouhání a kacíství, ale z úcty a lásky k svému
velikému mistru — chtl by peinstrumentovati n-
která dila Smetanova, zvlášt „Dalibora". Toliko

obavy lichého a zaujatého výkladu protivníky zámr
Kovaovicových bránily mu provésti myšlenku.
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Jen Dvoák, ze starších vrstevník ÍKovaovico-
vých stejn odkojený pehojnými zkušenostmi a zna-

lostmi z hudbišt zemského divadla, zstal mu v e-
ském národ nedostižným vzorem samovládného a-
rodje krás hudby nástrojové. Z mladších vrstevník

Kpvaovicových mezi pedstaviteli umní skladatel-

ského vrozeným, geniálním nadáním pro barvitost

palety orchestrální bez zkušeností mnoholetého zase-

dání v hudbišti divadelním pronikli toliko Suk a Ne-
dbal, zatím co jejich soudruh ze žák Dvoákových,
V. Novák, po mnohých trudech nabýval jí dlouhou

cestou nenáhlého poznávání „knižn", studiemi parti-

tur, a živým provedením pomyslných pedstav.

Vážným zámrm Kovaovicovým zašed nouti jed-

nou na kesle kapeinickém nestailo však vdomí zna-

losti hudby nástrojové, Kovaovic doplnil ji za svého

mládí ješt poznáním podmínek hudebního krásna na

lidském hlase — zpvu. Širší hudební svt eský pi
skromnosti Kovaovicov sotva má tušení, že ml,
jak se íká, „tisíce v hrdle" jako znamenitý — te-

norista. Kovaovic arci nešel s krásným hlasem svým
na tržišt umní. Užil ho toliko pro své zkušenosti a

sebevzdlání. Nej vtší uitel zpvu, jakého ml eský
národ v minulém vku, Frant. Pivoda, vysoko cenil

hlas i pvecké umní Kovaovicovo — a to znamená
pro zpváka Kovaovice jist mnoho. Hodnotil také

vysoko uitelské nadání Kovaovice : získal ho pro

svj chvaln známý ústav aspo jako lena svého

uitelského kruhu. Uitelská psobnost Kovaovicova
u Pivody dala mu možnost vniknouti hluboko ve

výcvik ústrojí jinak založeného hlasu ženského na

stupe umlecké dokonalosti. Odtud Kovaovicova
znamenitá znalost pveckého umní. Prospla mu ve-

lice i v tvrím umní skladatelském i jako vý-
konnému umlci na kesle kapeinickém v divadle.

Trudno viti, že pozdji, kdy Kovaovic dostihl

konen jako umlec výkonný svého cíle, jeho

zkušenosti a znalost zpvu mohly státi se pedmtem
posmchu. To bylo v dob, kdy mladší usilovali íci

své slovo, v dob, kdy základy eské hudby byly

již osnovány na tyech mohutných pilíích : Smeta-

novi, Dvoákovi, Fibichovi a Bendlovi, kdy nebylo

rozumno pouštti do vtru pustá hesla a posmšná
slova, ale chopiti se vážn díla otci slibn zaatého,

le nedovršeného. Kovaovice dotkl se bolestn po-

smch mladších tomu, „že uil se také zpívat".

Tento posmch donutil ho až chopiti se obranného

péra a vyvrátiti mínní „o hrozné bezvýznamnosti"

znalosti zpvu a lidského hlasu pro zpvoherního
skladatele a kapelníka. Znalost ta jevila se mu —
v opak protivníku — nejen docela rozumnou, ale

pímo nutnou. |e dobe, že Kovaovic hájil svého

mínní také pérem obranným. I tu svojí knížkou

„K otázce dramaturgie operní" zachoval potomkm
výmluvné a pesvdivé svdectví umlecky vážné

prpravy a zámr svých.

Z jádra osobitosti Kovaovicovy rozrstala dvoj-

kmenem vedle výkonného umní také tvrí
úsilí. I zde, jako v umní výkonném, Kovaovic po-

stavil se na pevnou pdu vzdlání a vniknutí v taje

skladatebkého umní u mistra Fibicha.

Již prvá díla Kovaovicova zvlášt, symfo-
nická báse „Únos Proserpiny", pak „Dramatická
ouvertura" a klavírní koncert s orchestrem právem
vzbudila veliké nadje a oekávání radostných,
mužných in od umlce, sotva odrostlého z ja-

rého jinošství v prvá leta mužnosti. V kruhu znalc
Kovaovic zvýšil tyto nadje ješt smycovými
kvartety, posud rukopisnými, jako vtšina jeho kon-
certních výtvor z mládí. Jeho životopisci vypravují,

že jedno smycové kvarteto Kovaovicovo vzbudilo
veliké pochvaly Petra Iljie ajkovského. Tato po-
chvalná svdectví možno ješt rozmnožiti. Vidl
jsem svýma vlastníma oima rukopis partitury

smycového kvarteta Kovaovicova tuším A-moll,
kde zakladatel symfonické a komorní hudby eské,
sám Dvoák, napsal nejvýš lichotivý svj úsudek
o díle a nadání Kovaicov. Na úsudek Dvoákv,
jako vždy v celé povaze jeho i zde zajisté poctiv
upímný, mže býti Kovaovic ješt dnes právem
hrd : napsal mu ho nejvtší znalec a tvrce smyco-
vých kvartet od doby Beethovenovy a Schubertovy.

Skládáni v oblasti hudby symfonické a komorní
mohlo však uspokojiti toliko Kovaovicovu vniterní

nutnost tvoiti, jeho ušlechtilou ctižádost umleckou.
Nadjí na mravní úspch a rozšíení skladatelského

díla svého Kovaovic v eské spolenosti neml.
\ mládí, na poátku let osmdesátých minulého vku,
kdy vystupoval poprvé na veejnost jako umlec
výkonný a tvrí, byl arci svdkem nového rozkvtu
eského umní: Národní divadlo po požáru bylo

rychle pestavno a oteveno, záhy otevely se také

nové koncertní dvorany „Rudolfina". eské symfo-
nické a komorní koncerty bylo však nutno teprve

zakládat a, hlavní vc, obecenstvo pro n vycho-
vávat. Smetana, vedle nho ješt Fibich, zvlášt

však Dvoák byli v plném rozmachu svého tvoení.

Pedbhli sedmimílovými kroky duchovní potebu
požitku umleckého krásna svých vrstevník a svými
výtvory zásobili eské výkonné umní na dlouhou

dobu do budoucnosti. Skromný poet eských kon-

cert nestail všecky zaaditi zhusta ni na jediné

provedení. Mladší — a mezi nimi také Kovaovic —
dobrovoln ustupovali svým mistrm mezi staršími

vrstevníky. Stísnné pomry hudební spolenosti

eské pi nedostatku koncertního obecenstva, jež

bylo nutno teprve odchovati, nutily Kovaovice hle-

dati pro tvrí úsilí spásy ze slepé uliky nesnází

pechodem ze síni koncertních ku branám divadla.

Avšak netoliko spoleenské a umlecké po-

mry, ale pedevším vlastní, vrozené nadání a cit

hnaly Kovaovice v obor jevištní tvorby. Je rozený

dramatik.

Již jako devatenáctiletý mladík dokonil a Ná-
rodnímu divadlu zadal první zpvohru svoji, „Že-

nichy". Pi mládí skladatelov „Ženichové" nebyli

a nemohli býti výívorem vysplé a rozvité, nové

tvrí osobitosti. Od kvt jara nelze žádati živných

plod léta a podzimu. První zpvohra Kovaovicova
jevila tvrí nadání, bohatství zpvné vynalézavosti

a v ovládání prostedk umleckého projevování

osvdila znamenitou vysplost: byla pijata a v r.
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1883 provedena. Bez nesnází, pepracování a od-

klad díla, Kovaovic dobyl si významného místa

v nejvtším umleckém ústav eském a mezi eskými

skladateli útokem, na ráz. Již to byl pro nj ne-

obyejný úspch. eská spolenost od doby prvého,

skvlého zazáení hvzdy osmnáctiletého Karla Še-

bora na poátku zatímnosti eského divadla do obje-

vení Kovaovicova na eském obzoru nebyla svdkem
podobn udivujícího zjevu. Mezi Šeborem a Kova-

ovicem objevil se však záhy rozdíl: Šebor byl

skvlý, ale záhy pohasnuvší povtro, Kovaovic

objevil se obžnicí: blížil se eskému srdci a rostl.

|e v té vci nemálo podoben svému uiteli, Fibi-

chovi, tvrímu duchu také pedevším jevištních

sklonnosti. I Fibich jako mladík osmnáctiletý vy-

tvoil svoji první zpvohru, „Bukovina". Nedožil se

však toho úspchu jako Kovaovic, ekal ptiletí na

uvedení svého dila na jevišt Smetanou, ale

ukázal se eskému národu stále bližší a záivjší

hvzdou.
Svj smysl a nadání pro jevištní tvoení Kova-

ovic znova dokázal ve svém dvaadvacátém roce

(1885) zpvohrou „Cesta oknem", dle svdectví

znalc dílem hodným vzkíšení po tvrtstoletém

spánku v knihovn divadelní.

Kovaovic zamlel se potom v oboru zpvohry
na delší dobu. Národnímu divadlu nastaly umlecky
krušnjší asy. Po prvém, v národ vzplanuvším

zájmu pro Národní divadlo hojnou úastí nejen praž-

ského, ale také venkovského obecenstva výpravami

„divadelních vlak", znan klesal jeho smysl pro

podporu vážného umní jevištního. Veliké prostory

Národního divadla zely zhusta prázdnotou. Správa

divadla byla nucena vábiti a získávati úast obecen-

stva proti své nejlepšf vli dily nižší umlecké hod-

noty: výpravnými hrami, ballety a operetami. Um-
lecká zpvohra, tísnná stídáním pedstavení ino-
herních, byla v dob ochabnutí zájm obecenstva

poetn omezena ješt více výtvory „nižšího druhu".

Úsilí správy Národního divadla seznamovati eské
obecenstvo s vynikajícími výtvory zpvohry zahra-

nin, tísnilo domácí, eskou zpvohru, vynikající po-

sud vždy více hudebními krásami než básnicky je-

vištní úinností.

Mravní podpora eské zpvohry žádoucí hojnou

úastí obecenstva byla slabá : vtšina výtvor domá-
cího pvodu po nepatrném potu pedstavení uklá-

dána na dlouhou dobu, ne-li na vždy, do pehrad
bibliotéky. Smetana dokonal již svoji životní pou,
Dvoák, Fibich, Bendi a pq nich i Kovaovic od-

mleli se na delší dobu. ekali píznivjší doby
vzpružení zájmu obecenstva.

V té dob — od poloviny let osmdesátých —
Kovaovic pocítil hokost divadelních pomr eské
spolenosti. Umlec skvlého nadání, vzácných zku-

šeností a nejvážnjších úsilí umleckých byl nucen
pizpsobiti se pomrm, požadavkm a vkusu doby,
neml-li býti odsunut a zapomenut úpln. Jako len
orchestru Národního divadla a dovedný skladatel

skládal, požádán správou divadla, hudbu k rzným
výpravným hrám. Byl to rozhodný, ale pomry vy-

nucený a tedy nezbytný ústup od cíl ryze umlec-
kých. Proti zlu zapomenutí a úplné neinnosti tvrí
Kovaovic volil zlo menší. Udržel své jméno v pamti
eské spolenosti aspo jako žijící.

* * * (Pokra.)

RUDOLF ZAMRZLA:

RICHARD WAGNER.
Životopisný nástin.

(Pokraování.)

Díve než se vrátil zase do Curychu, psal Wagner
Lisztovi a prosil jej ujati se Lohengrina. Žádost tu

Liszt ochotn splnil a již 28. srpna r. 1850 Lohengrina

ve Výmaru poprvé provedl.

Po provedení opakovala se táž historie, jako po
provedeni Tannháusera, jen ješt ve zvýšené míe.
Obecenstvo stálo v rozpacích ped novým zjevem,

kritika vystupovala nepátelsky. Liszt snažil se vše-

možn, aby dílo docílilo úspchu.

Jako díve ped provedením Tannháusera tak

i nyní napsal nadšenou sta o Lohengrinu.

„Tak daleko jsme to pivedli" — píše Liszt

Wagnerovi — „nyní nám vytvo nové dilo, abychom
to pivedli ješt dále." *)

Provedení Lohengrina ve Výmaru bylo v daných

pomrech velice dobré. Výmar byl v letech 1850—51
jediným mstem Nmecka, kde se provozovaly Wagne-
rovy opery.

Roku 1852 proveden Tannhauser ve Wies-
badenu a Vratislavi a také v Drážanech uveden
znova na scénu. Roku píštího následovalo tomuto
píkladu 26 jiných nmeckých mst, Lohengrin
však dostal se na scénu až teprve 2. ervence r. 1853
(Wiesbaden). Pak objevilo se dílo v Lipsku, ve Frank-

furt, r. 1855 v Hamburku, v Praze, v Hannoveru,

r. 1858 v Mnichov a Vídni a konen r. 1859
v Berlín.

Pak pronikl Lohengrin také do ciziny a sice

:

do Londýna r. 1868, do Brusselu r. 1870, do Itálie

(Bologne) r. 1871 a konen za oceán (New York)

r. 1870.

V Paíži dáván poprvé r. 1891. Francouzský kritik

J. Weber píše v paížském listu „Temps" (10./V. 1887)

:

„Lohengrin je jediným Wagnerovým dílem, které

nikdy nebylo napadáno, ale prorazilo si cestu a všude

bez oposice bylo pijato."

Toto tvrzení spoívá zejm na velikém omylu.

Podobn jako Tannhauser byl také Lohengrin ped-
mtem nezízených výpad kritiky. Ze spousty n-
meckých kritik uvádím posudek Fr. Hanslika, který

roku 1859 nazval Wagnera „fanatikem bezmelodi-
nosti" (Fanatiker der Melodielosigkeit).

*) Zajímavé je srovnáni Lohengrina s Weberovou
„Euryantou". Euryanta, toto geniální dílo, jímž Weber ped-
stihl svoji dobu o pl století, není jen svým djem ped-
chdkyni Lohengrina, i mezi hudbou obou oper najdeme
mnoho vzájemných vztah. Cesta Euryantou nastoupená
byla by Webera jist pivedla tam, kam dospl Wagner,
kdyby smrt nebyla peala život tohoto nejvtšího genia
všech vk.
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Cizina za Nmeckem ovšem pozadu nezstala.

Milánský kritik nazývá hudbu Lohengrina alge-

brou, jiní zase srovnávali ji s cholerou.

Ve Francii byl nejvtším odprcem Wagnerovým
Fetiš st. V poslední knize svého dila „Biographie

des Musiciens" (1875) píše : „Nkteí posluchai ob-

divují upímn tuto hudbu, které nerozumli, jiní zase

nudí se pi ní ; ale Nmci mají podivuhodný dar, nu-

diti se v divadle, aniž by opustili svá sedadla.

O Tannháuseru a Lohengrinu mluvilo se mnoho,
a to postailo, aby bylo v každém vzbuzeno pání
tyto opery si poslechnouti. Dnes byla tato zvdavost
ukojena a místo její zaujala lhostejnost. Co kdysi na-

zývalo se hudbou budoucnosti, stalo se hudbou minu-

losti."

New-Yorkský kritik nenašel r. 1856 v Lohen-
grinu ani tucet takt, které by se mohly nazvati

melodií.

Podobným zpsobem kritisovalo se až do dn
ne tak dávno minulých.

Pátelské služby Lisztovy byly Wagnerovi povzbu-
zením v další práci, myšlenka komponovati „Siegfrieds

Tod", znovu jej zaujala. Díve chtl však ješt vy-

poádat se s veejností, aby mohl bez bemene,
voln vstupovati do jiného svta. V záí (3.) 1850
objevila se v hud. listu „Neue Zeitschrift fiir Musik"
pod pseudonymem K. Freigedank Wagnerova sta
„Das Judenthum in der Musik".

Staf je ostrým výpadem proti židovstvu. „Mendels-
sohn" jako pedstavitel židovské hudby dokumentuje
celou její tragiku, Meyerbeer, který spatoval svj
životní úkol v ukojení dlouhé chvíle, je dobrým ob-

chodníkem, Heine je „svdomím židovstva" a

toto je zlým svdomím naši civilisace." Kniha

tato byla vlastním pvodem silné, pozdji do ohrom-
ných rozmr se stupující oposice.

Druhou literární prací byla sta „Podstata opery",

kterou Wagner pozdji nazval „Operund Drama".
(V Lipsku J. j. Weber 1851 pozdji — Sebrané
spisy III. str. 222—230, IV. 1— 129.) Kniha ta byla

výsledkem tymsíní vytrvalé práce, je to nejob-

jemnjší a zárove nejdležitjší ze všech jeho hu-

debn-literárních prací.

První ást knihy vnována je operní hudb,
ást druhá dramatu a jeho podstat a ást
tetí básnictví a umní hudebnímu v dra-
matu budoucnosti.

Ze tí tchto ástí má nejvtší význam ást tetí.

Wagner tu projednává zásady, které jsou podstatou

jeho vlastních dl. Otázka volby látky k hudebnímu
zpracování vhodné, otázky píznaných motiv, po-
mru zpváka k orchestru, rozdílu formy symfonické

a operní, užívání sboru v hudebním dramatu a mnoho
jiných luští tu Wagner zpsobem originelním, slovy

neobyejn pesvdivými.

Nejsou ovšem myšlenky ve spisu uvedené úpln
nové. Hlavní nedostatek opery starého rázu, kde
hudba byla úelem a drama prosted-
kem, byl již od dávna pedmtem reformátorských

snah skladatel operních. Snahy ty došly nej-

silnjšího výrazu v Gluckovi a pó nm ve Webe-
rovi. Ve Wagnerovi dosáhly ovšem svého dovršení.

Dležitým spisem je staf „Mittheilung an meine
Freunde". Kniha povstala r. 1851 a látka v ní ob-
sažená mla býti pvodn zpracována ve spisu „Oper
und Drama". Wagner zde vysvtluje zdánlivý nesou-
hlas mezi intencemi, vyslovenými v knize „Oper und
Drama" a hudebními dramaty Holanan, Tann-
háuser a Lohengrin.

Je tu také mnoho životopisných dat a nkteré
údaje tykající se Nibelung. Z jeho spis povstalých

v Curychu nutno ješt jmenovati „Ober Musikalische

Kritik", pak „Ober die Auffiihrung des Tannháusers"

a „Bemerkungen zur Auffhrung der Oper ,Fiiegen-

der Hollánder".

Zajímavé jsou jeho „Programatische Erláuterun-

gen". Tyto stat (Beethovenova Eroica, ouvertura

ku „Coriolanu", pedehry k „Holananu", „Tann-
háuseru" a „Lohengrinu") ureny byly pro obecen-

stvo cujyšské ku koncertm, v nichž Wagner tyto

skladby ídil.

Tato uvedení, jakož i jmenovaná uvedení k Ho-
lananu a Tannháuseru jsou podnes pro interprety

onch dl pomckami neocenitelnými.

Ješt jiné práce chystal Wagner, ale netenost
širších kruh k onm již vydaným zvrátila jeho

úmysly. „Co bych tím dosáhl" — píše — „nové
zmatky. Ale hlavní vcí je, že to zstane nepo-
všimnuto .... Tu klesnou ruce v pesvdení, že

všechno mluvení a psaní o tomto pedmtu je zby-
tené: až to tu bude, pak tomu lidé již porozumí.

Tu pichází Liszt a objednává Siegfrieda ku provozo-

vání ve Výmaru.

'í'o bylo to pravé! „Bude-li Siegfriedu aspo ás-
ten ve Výmaru porozumno, musí to míti pro mne
vtší dležitost, než všechno ostatní. Nebudou-li to

mnozí, jež získám, pak pece jich bude více, než

jsem jich kdy získal a pesvdil svými spisy."

Pes to, že nabídka výmarského divadla byla

velice slušná, váhal Wagner s komposicí, nebof pišel

k náhledu, že tímto dílem sejde ješt dále s cest

bžného pojmu o opee. Chtl proto pipraviti pdu
dramatu „Siegfrieds Tod" hrou jinou, mén složitou.

Tou mlo býti drama „Der junge Siegfried".
V krátké dob tí nedl byla báse dokonena.

'

Ani toto rozhodnutí nebylo však definitivním.

Aby se vyhnul epickým nedramatickým ástem obou
jmenovaných básní, rozšíil Wagner znovu své dílo

tak, jak je byl již díve, r. 1848, v Drážanech ski-

zoval. Tak povstal „Der Ring des Nibelungen".

Waguer stál ped úkolem ohromným beze všech

prostedk materielních, bez nadje, že vbec nkdy
získá pro své dílo divadlo a úinkující, jež by je

provedli.

Hlavn tato okolnost mohla jej vážn znepoko-
jovat, nebot stávající pomry divadelní poskytovaly

mu špatnou nadji, že najde pro své dílo vbec
vhodné interprety.

Také materielní nesnáze znovu na doléhaly.

A zase to byla šastná náhoda, která zpsobila

aspo snesitelné rozluštní onch nesnázi. Jmenovaná
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již jeho ctitelka, paní Ritterová, stala se neoeká-
van ddikou a nabídla mu roní rentu, kterou Wag-
ner po zralé úvaze pijal.

Liszt, jemuž se svil se svými plány, byl jimi

nadšen.

Na provedení celého díla ve Výmaru nemohl

ovšem Wagner více pomýšleli, rozvázal proto díve
uzavenou smlouvu s výmarským divadlem. Pomalu
rostla báse do ohromných rozmr.

Zatím proveden byl v zim v Curychu „Bludný

Holanan-" s úspchem rozhodným. Wagner znaven

pípravami s provedením spojenými pesídlil na venek.

V horském zátiší (v hostinci „Zum Rinderknecht")

dokonena 1. ervence 1852 „Walkura" a krátce na

to po návratu zpt do Curychu také „Rheingold".

Poátkem prosince byla ohromná báse „Der
Ring des Nibelungen" hotova a o vánocích pedítal
Wagner v intimním kruhu svých pátel celé dílo.

Tak stál ped úkolem pokud možno ješt vtším,
než bylo vytvoení básn, t. j. ped komposicí hudby.

Pobyt v Curychu pinesl Wagnerovi jednu ne-

ocenitelnou výhodu a tou bylo „vdomí um-
lecké n eod v islosti".

Jeho tehdejší stav jasn se zraí ve dvou dopi-

sech. První z nich Heinemu pochází z roku 1851.

Wagner píše: „Ach, kdyby mne jen nikdo nelitoval

pro ztrátu drážanského místa! Jak málo znají mne
ti, kdož tuto ztrátu považuji za neštstí pro mne.
Kdybych byl dnes amnestován a byl znovu jmenován
drážanským vrchním dvorním kapelníkem, vidl by
jsi, s jakým duševním klidem bych zstal sedt ve

svém Švýcarsku a snad že bych sotva kdy vkroil

v požehnanou zemi nmeckou."

Dopis druhý ze dne 4. bezna 1853 Lisztovi zní:

„Podaf-li se nkdy Tvé ohromné pátelské vytrvalosti

otevití mn vstup do Nmecka, pak bu ujištn, že

této výhody nepoužiji k niemu jinému, než k ná-

vštv Výmaru, abych pijal úast na vaší práci a

tu, neb onde, provedeni svých oper byl pítomen.
Toho je mi teba, to je mcjí životní potebou a to

je, eho nyní tak strašn bolestn postrádám."

Roku 1853 byl obnoven na nho vydaný' zatyka,
zprávu o tom pijal však Wagner úpln lhostejn.

V Curychu utvoila se okolo nho celá spolenost.

Byli tu mezi jinými básník Herwegh, žurnalista Wille

a bývalý kupec Wesendonck.

Styky s Willem a jeho chotí byly velice srdené
a Wagner bydlel dokonce u nho dosti dlouhý as.
Paní Wille byla spisovatelkou a vydání. 15 dopis
Wagnerových a její poznámky k nim (D. Rundschau
r. 1897) jsou cennými dokumenty k poznání Wagne-
rovy povahy. Také básník Herwegh byl velice

inným pívržencem jeho, on peložil Tannháusera
do francouzštiny (v prose) a seznámil jej se spisy

Schopenhauerovými. Radostné okamžiky, prožité

v kruhu pátel, nevyvážily však muka Prométhea, jež

byla mu údlem. Také on vešel s bohy v boj,

by urval jim kus ráje a nemohl najiti trvalého štstí

v tom kruhu rodinném. Veliká ást jeho dopis vy-
znívá tímto tónem.

A v Nmecku zatím provozovali jeho opery, ale

jak?

„Jsem tomu rád, že mi král. saská policie zne-

možnila vidti pedstavení mých oper, jež by mne
jenom zlobila," píše Wagner.

Stará operní šablona byla nejvtším škdcem jeho

dl. Divadelní editel, kapelníci a pvci nestarali

se hrub o jeho intence.

Jeho sta „Uber die Auffuhrung des Tannháusers"

zstala nepovšimnutou. *)

„Lohengrin" považován dlouho za dílo neprovo-

zovatelné. Firma Breitkopl Hártel, která chtla

jej pijati do nákladu, zastrašena jeho neúspchem,
odekla vydání. Bez ohled na své neutšené hmotné
pomry zdráhal se Wagner konen propjiti své

opery ku provozování, jemu nezáleželo více na tom,

dávají-li se jeho opery, nejdležitjším pro

nho bylo, jak se jeho díia dávají.

Z jara r. 1853 ídil Wagner veliký koncert a

provedl úryvky z „Rienzi", „Holanana", „Tannháu-
sera" a „Lohengrina" s tak pronikavým úspchem,
že musel býti tento koncert tikráte opakován.

V krátkém ase pak navštívil jej Liszt. Osm
dn prožitých s ním bylo Wagnerovi novou vzpruhou

a tomuto prvému shledání následovalo druhé, v Ba-

sileji (6. íjna 1853). Bulow, [oachim, Cornelius,

Pohl doprovázeli Liszta.

M KONCERTY
Poet koncertu stálých rozmnožuje se návštvami

virtuos a pvc tou mrou, že nelze o všech zmiovali
se tak, jak by pi pravidelných pomrech bylo možno.
Jen události nejvýznamnjší lze zaznamenávati. Dobro-
inné koncerty ve prospch opatení prostedk ku po-
moci ranných Jihoslovanú dosáhly rovnž úctyhodného
ísla a svou úrovni stávají tak vysoko, že nelze jich po-
minouti mlením.

eský spolek pro komorní hudbu hostil

opt jednou naše druhé domácí kvartetto, rozšiující po
cizin známost eské hudby, kvartetto Ševíkovo. Hráli

Dvoákv E, Beethovenv první F, a novinku Saint-Saen-
sv op. 112.

eská Filharmonie spolen s pražským Hla-
holeni provedla Vítzslava Nováka moskou fantasii

„Boui". Dílu, tšícímu se trvalé oblib, podailo se na-
plnit! sí Smetanovu, ponejprv v letošním období. Je po-
tšitelným úkazem, že vynikající dílo vábí posluchastvo
všech smr. Strážným andlem díla byla jako vždy pani
Musilová. Nezstává obtížné úloze nieho dlužna. Pan
Stork rovnž s dílem srostl. Panu Chmelovi leží partie

ernocha trochu hluboko. Ostatní sólisté i sbory Hlaholu
vpadali urit. Plo se vbec zdatn. Orchestrální ásti
díla vadila neúplná zladnost dechové harmonie, jež byla
znatelná již v pedcházející ouvertue k „Mistrm pv-
cm".

V pestrém výbru úinkujících umlc libovalo si

jako vždy poadatelstvo koncertu „eských žurna-
list ú". Ti houslisty jsme ten veer obdivovali. Slen
Jacint Dostálové se výborn zdaila Sukova Dumka
v úprav Ondíkov. istý a vroucí tón svdil zejm,
o slenin velkém nadání.

V Pražském triu súastnný pan Weinman je nejen
dokonalým pánem svého nástroje, ale i výborným hráem

*) Tak na p. v Mnichov nalezeno bylo po letech

6 nerozezaných exemplá, Wagnerem ku provozování
poslaných.
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komorním, jenž se umí svým druhm podíditi. Pan AI.

Reiser upozornil na sebe krásnou kantilenou, a pan O. Je-
remiáš uvdomlým ustupováním obma svým spoluhrá-
m. Toto vzájemné, rozumné vyrovnávání souhry, sta-
vícího celek nad jednotlivce, je výbornou vlastností no-
vého sdružení a pinese dobré ovoce.

Vystoupení pedasn vysplého Barton psobilo
sensan. Píze, vnovaná zdrav cítícímu hochu, jenž
hrav pekonává nahromadné obtíže, dosti vážn ohro-
žuje úspchy jeho starších soudruh.

Valná ást poadu pipadla pveckému sdružení
„Šestnáctka", jež estn uhajuje dobyté postavení na poli

virtuosního sborového zpvu.
Tenor istajosé Pozzo uspoádal vážný veer

dramatického zpvu v sále hotelu „Central". Nadjný
umlec, nadaný krásným hlasem, , tšil se zaslouženému
úspchu. Domácí skladatel Fr. erný pednesl své kla-

vírní skladby. Bohumil -Vendler.

Sobotní premiéra (30. listopadu) Piskákovy ope-
retty „Osudný manévr" ve Vinohradském divadle ne-
splnila oekávání a požadavky, jež právem mohou býti

kladeny nadanému divadelnímu routinerovi, který nota
bene jako absolvent komposiní školy hudební konserva-
toe uvedl se seriosní a mnohoslibnou symfonickou básní
„Sardanapal".

Libretto operetty není prací Archlebovou píliš

šastn voleno a jeho obsah jest celkem stejn bezmy-
šlenkovitý jako trívialismu se piklánjící. Hudba, erpa-
jící z motiv národopisn a rznorodých jiných remini-
scencí trpí stejnými vadami jako libretto, proti nimž staví

se jediná pednost — totiž vyhýbání sentimentalit val-

íkové. Instrumentace, místy až píliš hluná, prozrazuje
stejn schopnost jako nedostatek pelivosti. Úinkující
dali si všemožnou práci s uplatnním pidlených partií,

což se jim také s úspchem podailo.
Vladimír Knittl.

Pi své pednášce dne 27. listopadu v „Ženském
klubu" konané, podal prof Hoffmeister pehled význa-
njších prací z oboru moderních klavírních method, . vy-
tknul strun jejich principy a ocenil jejich význam i cenu.

Jako spolenou zásadu všech hlasatel pianistlcké mo-
derny (Leschetický, Deppe, Klose, Calandová. Jallová
a m. j.) akcentoval duševní moment klavírní techniky,

zásadu to již Deppem jasn proslovenou, pianistm díve
neznámou: spolupsobení mozku, popudu, inervace. D-
sledek této zásady jest vdomá technika hracího mecha-
nismu, mechanismus pln a vdom ovládající. Abstra-
huje tento vytený moment duševnosti techniky doznáva-
jící zhusta formulace velmi nejasné, vytkl pednášející
dva hlavní proudy hry : hru fixovanou ili uení deppe-
ovské a hru házenou, kteréžto oba smry našly v nej-

novjší dob i jakési kompromissní spojení. Pirozeno,
že stoupenci jednoho i druhého smru na vytených zá-
sadách budujíce a nové a nové poznatky k nim pidáva-
jíce, dospli asto i k znaným výstednostem, jichž uve-
deni v praxi ztroskotalo. Zajímavá pednáška provázena
byla vhodnými a úelnými klavírními demonstracemi, ji-

miž oduševnlý výklad náležit byl doplnn i vyjasnn.
Milada Liebscherova.

Brno. V posledním týdnu listopadovém mli jsme dv
významné produkce. Veer ruských písní, poádaný fil-

harmonickým spolkem „Besedou Brnnskou" á I. symfo-
nický koncert, poádaný varhanickou školou. Pro veer
ruských písní získána byla výborná naše pvkyn paní
M. Musilová z Chrudimi, která se shostila úlohy své
s velkým úspchem. Nejvíce líbila se Balakirevova effektní

„Noní nálada", téhož „Rada pijákovi", Rimskho-Korsa-
kova „Rže a slavík", Boradinovo „Moe" a pak Musorg-
ského „Z dtské svtniky". Tyto drobotiny musily býti

opakovány. Prvod klavírní obstaral prof. p. H. Doležil.
— Pání ped rokem vyslovené, aby í naše obecenstvo
seznámeno bylo úpln s Beethovenovými symfoniemi, má
býti letos splnno. K pti posledním symfoniím, které zde
již v koncertech Besedy a v koncertech varhanické školy
provedeny byly, má pipojiti se letos v symfonických kon-
"rtech varhanické školy provedeni prvních ty; i optné

provedení deváté je projektováno. V prvním symfonickém
koncert provedena první symfonie za ízení p. R. Pavlaty
z Olomouce, v každé píin s plným zdarem. Ohnivé
provedení psobilo tu velmi pízniv; jedhi v 2. vt
mohlo býti tempo o poznání volnjší. Prvním íslem pro-
gramu bylo Brahmsovo klavírní kvartetto op. 53., jedno
z nejmilejších ísel komorní hudby

;
zejména poslechnuti

druhé vty je požitkem vzácným. Úsenjší zakonení
1. a 3. vty bylo by ovšem dílu na prospch. Sehráno
bylo sl. M. Dvoákovou, pány L. Malým, P. Ddekem a
Koskem co nejpelivji. Stedním íslem programu byl
Dvoákv houslový koncert. Sólový part.zahrál p. L. Malý,
professor varhanické školy. Jako žák Ševíkv osvdil
se jako zdatný interpret technicky obtížného partu sólo-
vého. Provedení ásti orchestrální vynikalo za ízení pana
R. Pavlaty vší chvályhodnou plastiností a pesností. Byl
tedy výsledek I. symfonického koncertu velmi píznivý.

— vs—
Brno. Po koncert pražských uitel dostavili se

také naši moravští uiíelé a koncert jejich, dne 24. listo-

padu poádaný, ml onen vzácný prbh a výsledek, jak

jsme již tomu zvykli. Program byl tentokrát vnován až
na dv výjimky veskrze moderní literatue sborové. Za-
átek koncertu tvoila ihovského „Ballada o starém
hrad", v níž nálada básn Hrdlikovy je znamenit vy-
stižena. Svou cenou hudební náleží k nejlepším sbo-
rovým skladbám a technickými požadavky volá pímo
po tak zdatných sborech, jakými jsou naše ob sdružení
uitelská. Pro zpsob tvorby Piskákovy je Bezruova
báse Bernard Žár jako stvoená. Výborn vystihnuta je

tu hudebním výrazem postava Žárová na jedné a jeho
matky na druhé stran. Sborem „Piznání" uvedlo sdru-
žení mladého, velmi talentovaného žáka Novákova,
F. Mrázka, na koncertní podium. Ostrilv sbor „eská
legenda vánoní" iní velké požadavky v reprodukci,
v ní je patrna svéráznost Ostrilovy tvorby. Vítanými
byly sbory Novákovy, známá již u nás „Ballada na Váhu",
„Cigán" a „Kyjov", nemén Sukova poetická „Ukolé-
bavka" a „Zofatá breza". Ze starší literatury provedena
Kížkovského „Rozchodná" a Brucknerv sbor „O pl
noci". Veliké požadavky vtšiny sbor nebyly našemu
sdružení ovšem nikterak pekážkou, aby nedostalo se

každému provedení dokonalého, i pi nejobtižnjších
místech plastického a pece ušlechtilého. Krásn vyrov-
naný souzvuk všech hlas, jímž naše sdruženi slyne,

i tentokrát okouzlil posluchae, kteí jak dirigenta pro-
fesora Vácha, tak sbor a sólistu p. S. Taubra okszale,

ale zcela dle zásluhy vyznamenávali. Návštva koncertu
byla velmi etná. — V listopadu mli jsme také dva
koncerty houslové : zavítal k nám opt Kubelík, aby
sklidil tu opt hojn nadšené pochvaly a pak mladistvý,
temperamentní Sáša Colbertson, aby ukázal, jak na dráze
umlecké pokroil. V obou tchto koncertech byl pocio-
ván nedostatek programu, jenž by dnešním požadavkm
odpovídal. Z velkých ísel jmenovati dlužno Saint-Sansv
koncert h-moll, jenž v podání Kubelíkov byl ovšem
velmi cenným požitkem. Sonáta pro klavír a housle
c-moll od Griega zahrána byla pkn Culbertsonem a jeho
spoleníkem O. Niklem. Bylo patrno, že význam Griegv
netkví ve skladbách širokých forem. Oba koncertisté za-

hráli pak Dvoákovu Humoresku, Bachovu Ciaconnu a

více menších skladeb, tu vtší, tu menší ceny. K tmto
náležely pedevším technické prskavky, z nichž Pagani-
niho „God save tne King" dnes hráti by se již nemla,
jakkoli tu Colbertson ukázal svou technickou dovednost
v pkném svtle. Také Vieuxtempsv koncert E-dur jeho
temperamentu pkn svdil. —vs—

I6KI6UH8IBi KRITIKAHHil
Oratorium „Job" od Josefa Nešvery provedeno

„Žerotínem" v Olomouci dne 17. listopadu 1912.

Oslava sedmdesátých narozenin Josefa Nešvery, jichž

se tento uznaný mistr umní hudby chrámové a velký
eský umlec-hudebník dožil dne 24. íjna t. r., neuv-
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iteln mlád a podivuhodn svží, pinesla jeho nové
oratorium, jež komponoval na libreto, psané školním radou

Janem ermákem. Provedením jeho Žerotín, kterému autor

i libretista dilo své vnovali, složil vdný hold svému
estnému lenu, jenž ve vku dosaženém zídka tvoícími
umlci hudebními, daroval eskému umní dílo rozsáhlé

a pozoruhodné, maje pi tom odvahu, hledati nových cest.

„Job" znamená nesporn zajímavý pokus o z d r a-

matisování oratoria, prolomení jeho tradin
klidné architektonické linie vlnami živjšími, vzrušenj-
šími; pizvuení harmonie proti melodii, dramatinosti

výrazu, chtjíciho piléhav vystihnouti pohyb dje i ka-

rakteristiku jednotlivých dj nesoucích osob, proti epicky

široké lícní ;
použití orkestrální zvukomalby a podmalo-

váni dje i nálady hudebním karakterisováním v jednotli-

vých nástrojích atd.

Tím vším pibližuje se k hudebnímu dramatu, aniž

jím ovšem býti chce i mže, postrádaje pirozen celého

aparátu scénického a nemoha vzdáti se bohatého úinu
ástí sborových. Pedstavitelé part sólových nejsou tu

pouhými zpívajícími vyprávi, nýbrž zasahují v dj
vzrušivými akcenty svých zpráv a sdlení, pošinujících

dj ku pedu, jak tomu jest na p. v obraze tetím, kde
posel za poslem pichází se „zprávami Jobovými" o po-

hromách, které dopadají na tohoto biblického trpitele na
pání Satanovo z vle Hospodinovy, vyvolávajíce ohlas

sdílnosti a údsu v odpovdích pátel Jobových ; anebo
v obraze pátém, kde vlastní žena káže Jobovi, aby zlo-

eil Bohu a kdy nejlepší pátelé ho opouštjí. Podobn
jest tomu v exposici závru ásti první (dialog mezi Ho-
spodinem a Satanem, jenž vyprošuje si svolení, aby sml
zkouškami nejkrutjšími pímti Joba ku zloeení), kde
frivolita Satanova svdnictví je karakterisována velmi

piléhav a vystižn.
Ve službách dramatické karakterisace a úinnosti

stoji pirozen i orkestr. Lkavý výraz hlavního motivu
Jobova, chtjíciho upomínati na nápvy hebrejské, jímav
podávají zejména nástroje smycové; utrpení jeho teskn
žaluje anglický roh; Hospodinovy projevy majestátn do-
provází harmonie žesová; Satanovu svdnickou úsko-
nost vystihuje pikantní tanení rytmus, jeho škodolibost

bizarní zvukomalba pikoly a oboí na podklad bas
a fagotu za doprovodu harfy; chromaticky zalo-

žena lícen boue v obrazu šestém; o lásce, jež jest od-
mnou utrpení v život, dojemn zpívá krásné sólo hou-
slové atd.

To vše traktováno je modern, místy barvami až
drasticky sytými, tebaže zase snaha po karakterisaci

individuelni, detailní nedopávala dostateného místa
plnému rozvinutí bohaté polyfonie v orkestru. Náhradou
za to jsou tu skvlé sbory, v nichž Nešvera jest cele

svj
;
jsou deklaman a rytmicky vesms zdaile a správn

pojaty, invenn zajímavý, komposin bezvadn propra-
covány, v ástech hymnicky jásavých neobyejn úinn
vystupovány. Pozoruhodný jsou zejména ob volné fugy,
jimiž vyznívá obraz pátý a konený obraz sedmý. Patí
zajisté k nejmohutnji psobícím partiím oratoria.

Oratorium? Píliš asto se toto slovo v pedchozích,
by struných ádcích neopakovalo a pirozen ani opa-
kovat! nemohlo, ponvadž práv nebží tu o tradiní
formy jeho, jichž skladatel vdom a úmysln nešetil.

Bylo to jeho dobrým právem, jako jest dle slov Hostin-
ského „právem každé umlecké individuality, vyjadovati
se svým zpsobem a urovati si formu umleckého díla

v každém pípad zcela voln bez ohledu na staré tra-

dice, ovšem za dvou toliko podmínek : aby ten, kdo boí,
ovládal všecky prostedky svého umní tou mrou, která
ho iní schopným také stavti, a pak, aby to, co nám
umlec svým dílem podává, erpáno bylo vždy z hlu-

bin vlastního pesvdení a cítní, z hlubin neporušené
pravdy."

V každém pípad bží o pokus umlecky zajímavý,
jehož definitivní hodnocení vyhraženo budiž, až úin díla

vyzkoušen bude optovným provedením v centrech na-
šeho hudebního života, disponujících velkými tlesy vo-
kálními i orkestrálními.

A tím pecházíme k provedení Joba Žerotínem. Jestliže

konstatujeme, že Nešverovo nové oratorium jest dílo

velmi obtížné, na nž odvážiti se mohou jen hudební
korporace znané vysplé, pak již tím uznáváme
s povdkem práci, kterou Žerotín vykonal a která

jest tím uznáníhodnéjší, že nemá k disposici umlecky
disciplinovaný a sehraný stálý soubor symfonický, nýbrž
tleso rznorodé, se znanými obétmi utvoené a že
také sbor jeho pvc je3t poetn neveliký. Pihlí-

žejíc k tmto okolnostem, jest výkon Žerotína novým
dokladem jeho seriosních umleckých snah a jeho hu-
dební zdatnosti, jejž dlužno kvitovati jako in velmi zá-

služný jeho lenstvu a pedevším jeho sbormistru Rud.
Pavlatovi.

Pro úplnost budiž ješt uvedeno, že mistr Nešvera
byl pi provedení oratoria i oslavném veeru poádaném
za souinnosti pvecké župy Tovaovského pedmtem
stále se opakujících ovací, svdících o tom, jakým vše-

stranným sympatiím se tento |poctivý umlec-hudebník
tší. K blahopejnému velému projevu pedsedy Žero-
tína, gymnasijního editele Karla Koínka pipojily se ze-

jména zdravice delegát župy Kížkovského a Filharmo-

nické Besedy brnnské, jakož i sdlení pedsedy župy
Tovaovského p. lékárníka Nease z Perova, že Nešvera
jmenován byl prvním skuteným lenem župy Tovaov-
ského, jež udlila mu takto nejvyšší vyznamenání, kte-

rým disponuje. Vedle výkon domácích sil s velkým
úspchem potkaly se pvecké pednesy „Vlastimily"

z Prostjova a „Vlasty" i „Peruba" z Perova. Mužský
sbor pveckých jednot v žup zastoupených zapl úinné
Nešverovu krásnou „Moravnku", jakož vbec celý poad
veera vybrán byl ze skladeb Nešverových, vesms živ
akklamovaných. —n.

DOPISY

Víde. Žatím, co pražské Národní divadlo vypra-
vuje pi svých skromných pomrech Richarda Strausse
„Ohn zmar", uchystala Dvorní opera, jež nadána je

všemi prostedky a možnostmi, prvou novinku letošní

sezony — ballet. Dlužno ovšem íci : j a k ý ballet, nebo
je podivno, že tanení akt „Die Prinzessin von Tragant"
od Oskara Strausse byl shledán schopným ku
vstupu do Dvorní opery. Její repertoir nevykazuje nyní
hodnotných in a sporou výjimku zde tvoí vždy jediné

provedení Giuckovy „Ifigenie v Aulid", Lisztovy „Sv.

Alžbty" (jež provádí se pod taktovkou Schalkovou
každoron 19. listopadu) a Claude Debussyho „Pelleas a

Melisanda". Druhou novinkou je „Oberst Chabert", práce
pošlechtného mnichovana Wolfganga z Waltershausenú.
který k svým pedkm poítá i samého Goetha. „Oberst
Chabert" jest jeho druhým operním pokusem a opanoval
tém všecky pední nmecké scény a jako „hudební
tragedie" musel býti, jelikož jedná o plukovníku, pro-

veden v císaské Vídni poprvé 25. listopadu. Oproti
naturelu Alberta je to práce trochu jen zajímavá, ale

pes to myslím, že si jí Dvorní opera neposloužila. V ná-
mtu sáhl sám autor k Honoré de Balzacovi, u nhož
našel psobivou látku z ovzduší napoleonského v „Com-
tesse á deux maris", kde domnle ve válce zhynulý plu-

kovník vrací se po strašných osudech dom. Svoji ženu
zastane ale provdánu a požaduje ji zpt. Hrab Ferriaud,

nynjší cho Rosiny, mu ji vydává, žena však tém
slovem usmrcuje bývalého svého manžela, který ustupuje
estn s pole a prohlásiv se pro veejnost podvodníkem,
zabijí se posléze. Látka úinná divadeln a pro spole-
nost velkomsta pointou tedy vhodná. Waltershausenovi,
který se nevyhýbá ani duetu a kvintetu (II. akt), se lehký
konversaní tón nedail, party jeho jsou tžkopádné, píše

je v nezvyklých polohách (I. scéna obzvlášt to dokazuje).

Hudba dvou akt bezbarvá, v tetím, kde oteven se

hlásí k staršímu verismu vykazuje jakýsi proud, v kterém
zdá se býti v budoucnosti Waltershausen dobrým diva-
delníkem. Rádcem mu zde byl Schuch Pan Hofbaucr
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(titulní) koliroval postavou tragickou, pisplo mu k tomu
jeho vysoké umni pvecké a výborná též maska. No-
vinku pipravil obezetn kapelnik Titelberg za assistence

skladatele, jehož obecenstvo pijalo vlidn.
Vácslav Hanno Jarka.

Státní Akademie uspoádala 26. listopadu pro-

dukci své mistrovské klavírní školy, ízené Leopoldem
Godovským, jejíž loská frekvence shromáždila 44 žák
a žáky, z kteréhož potu bylo 24 hospitujících. Hráno
bylo ve velkém Musikvereinsalu a program byl v mnohém
smru velice zajímavým. Z klassické hudby oste traso-

vala ekyn Leda Eulambio koncert d-moil J. S. Bacha,

revidovaný Benvenatem Ferrucciem Busonim, transkribu-

jícím i varhanní hudbu Bachovu pro svj nástroj.

Brahmsv koncert B-dur op. 83., který uslyšíme na
II. koncert slavnosti c. k. spolenosti hudebních
pátel v interpretaci Eugena Alberta, mimo IV. vty
nezajímavý, dobe podal Hans Schmetterling. Mnohem
cennjší klavírn i masikáln ovšem byl Chopinv
II. koncert E-moll op. 11. hraný H. Neuhausem. Ješt
zvukovji však luštn byl S. Liapunova koncert Es-moll
op. 4. výborn pednesený Marií Sabatinovou, jenž

vznesl též vysoko linii žákovské produkce. Orchestr

ústavu dirigoval F. Schalk, který vede na Akademii též

školu kapelnickou. V dubnu píštího roku bude míti veer
jiné oddlení : mistrovská škola houslová ; tam pochlubí

se svými výsledky náš Otokar Ševík. O tom zpraviti

tenástvo neopomenu. Vácslav Hanno Jarka.

Í1É« koncertní ruchmíI
Domažlice. Tlocviná Jednota „Sokol"

v Domažlicich dne 30. listopadu k uctni památky
svého estného lena, Jaroslava Vrchlického slavnostní

veer za spoluúinkování pí. Eugenie Dvoákové, pí. An-
tesové-Schnablové, dra Alberta Pražáka, Jindicha Jin-

dicha a Jos. Drexlera. Poad : I. Jaroslav Vrchlický. Pro-
mluví dr. Albert Pražák. II. Fibich : Smutení hudba z III.

dflu Vrchlického Trilogie „Hippodamie". Na klavír hraje

Jindich Jindich. III. Vrchlický-Fibich : Hakon. Melodram.
Pednese pí. Eugenie Dvoáková. IV. a) Vítzslav Novák

:

Tak mám tebe plnou duši — (J. Vrchlický), b) Vítzslav
Novák: V probuzení. (J. Vrchlický), c) Jindich Jindich:
Jarní. (J. Vrchlický). Zpívá pí. Antesová-Schnablová.
V. Západ. Ze „Starých zvstí" J. Vrchlického. Recituje J.

Drexler. ísla II. a III. doprovází na klavíru Jindich
Jindich.

Domažlice. Pvecký a nud ební spolek „Cerchovan"
v Domažlicích dne 7. prosince koncert Pveckého
sdružení uitel z Plzeska. Dirigent u. František
Krofta. Spoluúlnkuje hudební skladatel u. J. Iindich.

Poad: B. Smetana: „Vno". Dr. A. Dvoák: „Milenka
travika". 2. Zd. Fibich: „Tichá noc". J. B. Foerster:
„Polní cestou". Vítzslav Novák: „Kyjov". 3. J. Jindich:
„Oráova píse". „Mj první máj". 4.

|
Jindich, a) „Sen",

b) „Vzpomínání", c) „Furiant". Na klavíru pednese skla-

datel. 5. J. Jindich : a) „Ticho ", b) „Notturno". c) „To
vdl bych rád", d) „Veer". Zpívá u. B. Kranda, len
„Pv. sdružení". Pestávka. 6. j. Jindich: „Je v každém
srdci struna napjata". „Modrý zvonek". 7. B. Smetana:
„Rolnická". 8. |. Jindich: „Nad Luženci". „Na rozlouení".
",Dyž jsem koníky". Z „Chodských písní" pro mužský
sbor upravených.

Mlník. „Zpváky spolek Mlnický" 30. listopadu
koncert za úinkování Leop. ervené. Poad: 1. Moret

:

„(vlakové kvty", japonská romance, orchestr. 2. Bendi:
„Píse milostná", dámský sbor. 3. Dvoák: Arie z „Ru-
salky", slena ervená. 4. Malát: a) „Klášterské zvony",
b) „Tenkrát mn bylo dobe", mužský sbor. 5. Bendl-
Bazín: „Návrat plavc", smíš. sbor. 6. Cibulka: Venkovská
svatba", orchestr. 7. Smetana: „Z svých písní", sl. ervená.
8 Novák: „Velebná noc", dámský sbor. 9. Darewski jun.

:

„V zái luny", orchestr. 10. „Onam, onamo", hymna erno-

horc. „Šumí Marica", hymna Aulhar, mužský sbor. Sbor-
misti: pí M. Sakaová, p. V. ervený.

Praha. 5. prosince I. koncert Hudební jednoty absol-
vent a poslucha vysokých škol v Praze. Spoluúlnkuje
slena Fina Šipánková. Dirigent: Jaroslav Jeremiáš. Poad:
1. František Picka: „Brati, dále!" Mužský sbor. 2. Jaro-
slav Jeremiáš: „Podzimní". (Dostál.) „Na rozlouenou".
(Rokyta), písn. Sl. Fina Šipánková. 3. Eduard Tregler

:

„Povz mi, mj milý", „Máje", ženské sbory. 4. Jaromír
Hruška: „Suita". a)„Andante". b) „Menuet", c) „Uherská"
pro smycový orchestr. 5. Bohuslav Jeremiáš : „eský
sedlák", mužský sbor. 6. Antonín Dvoák: „Ach, není tu,

není", „Kéž duch mj sám", písn. Sl. Fina Šipánková.
7. Eduard Tregler: „Jarní", „Rašení", ženské sbory.

8. František Picka : „Jarní veer", smíšený sbor. U klavíru

pan PhC. Albín Šíma.
Perov. Koncert „Perubu' : na oslavu padesáti let

trvání spolku 1. prosince. Poad: I. Skladby Jos. Nešvery :

I. Naši písni, op. 55, mužský sbor s prvodem žesú a

tympan. 2. Ze „Suity", op. 35: a) Scherzo, b) Veerní
píse, c) Finále (Národní tanec), velký orchestr. 3. Píse
o žních, op. 73: a) Do pole, b) Na poli, c) s pole, kan-
táta pro soli, sbor a velký orchestr. Baryton p. Ant.

Bea, tenor p. B. Houžva, soprán pí. Klot. Tichá.

II. Skladby Jos. Suka : v 1. Mužské sbory, a) Varaždínský
bán, b) Chuas. 2. Ženské sbory: a) Pastýi na jaro,

b) Spolený hrob, c) Pastý a pastýka, s prvodem kla-

víru. 3. Smíšené sbory: a) Zavedený ovák, b) Mámoja.
III. Ant. Dvoák : Žalm 149, smíšený sbor s prvodem
orchestru. Dirigent prof. Ferd. Vank. Úplný orchestr.

Sbory: „Vlasta" a „Perub".

HUDBA CÍRKEVNÍ ÍH1
C. k. spolenost hudebních pátel ve Vidní slaví

práv svoje stoleté trvání. O djinách téže a významu
jejím bude ml možno snad v nkterém z píštích ísel
se zmíníti. Jubileum zaalo slavnostní mší, pi niž pro-
vedena byla „Miss a brevis in F" pro smíšený sbor
s prvodem varhan a orchestru od Jana Herbecka,
zakladatele zpváckého spolku Spolenosti Jeho jméno
je úzce spjato s historií této Instituce i celého hudebního
života ve Vídni.*) Je to týž Herbeck, který pochází
ž eské emeslnické rodiny, opouští práva, stává se
regenschorim, pak sbormistrem, artistickým iditelem Spo-
lenosti a jmenován je nejprve kapelníkem, posléze
i iditelem Dvorní opery. Svého asu je hlavou všech
podnik umleckých a povýšen i do rytíského stavu.

Je též skladatelsky inným, není sice origlnelnlm a v oboru
církevní skladby píše nkolik mší, Te Deum, Libera,

offertoria, graduale a žalm. Krátká mše F-dur je práv
dokladem, co bylo kolem skladatele pi koncipováni díla

:

Schubert.
Provedena byla 30. listopadu ve dvorním farním

kostele u sv. Augustina za úasti vynikajících host a
tch, kdož stáli kdysi v popedí hudebního vídeského
života. Provedena byla dobe kapelníkem Dvorní opery
F. Schalkem, a tomu, kdo jen trochu pozoruje vídeské
hudební události, nemže býti lhostejná — všestran-
nost tohoto pedáka.**) Sbor sestaven jednak ze zp-
váckého spolku Spolenosti, kostelního sboru svato-
štpánského dómu a sboru svatomichalského mstského
farního chrámu. Vedle orchestru Spolenosti úinkoval
v offertoriu „Domine convertere" od Ludvíka Rottera
výtený bas dr. Nik. Schwarz, jenž pevezme též part

v mši F-moll (pro sola, sbor, orchestr a varhany) od

*) Od jeho syna Ludvíka máme biografii : Herbeck
Johann. Ein Lebensbildnls. S portrétem a etnými noto-
vými faksimily. Víde 1885. — Srovnej též: C. F. Pohl:
Die Gesellschaft der Musikfreunde. Tamtéž 1871.

**) U píležitosti slavnosti vyznamenán ádem že-
lezné koruny 111. tídy.
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Antonína Brucknera, která provedena bude na II. ádném
koncert hudebních pátel. Flora Folková zapla též

F. Krennovo „Si iniquitates". Liturgickou ást mše uspo-
ádal a vedl náš krajan Jan Doubrava, adjunkt hudební
bibliotheky téhož sdružení. Mše slavnostní za „egllse

parée" odbývala se ale bez varhan, an byla obava, že

by neladily se devnými nástroji. Místo varhan použito

bylo harmonia. Zvláštní, že — ale mohu íci, nestalo se

tak na ujmu díla samotného — snad naopak: provedení
bylo jaksi intimnjší a starší posluchai mohli se lépe

oddati vzpomínkám.
Herbeckova mše mla ale význam ješt jiný : ona

velice zvlnila, ekl bych, monotónní již program víde-
ských kr : Mozart, Haydn, Brosig, Fiihrer, Haberl. Ne-
dlní mše dvorní kaple jsou pravými koncerty pro pátele
církevního umní. Ovšem jsou tu též vdci: Luze, Bohm,
a provozovatelé : varhanici Dittrich, Valker, Labor, Tólzer.

Orchestr 34lenný, utvoený z filharmonik (Dvorní opera)
a konen rovnomrn obsazený sbor 20 hlas, z nichž

polovice jsou hoši. Jim uitelem je dvorní hudební ar-

chivá, varhaník ,Georg Valker, „Singmeister der Hof-
sángerknaben". Úin starých mistr je proto též jiný a

daleko lepší, než kdyby použito bylo ženských hlas.
Svatoštpánský dóm (Weirich) a votivní kostel (Glickh)
provádjí každonedln též figurálky. Naprosté však
harmonie mezi krem a kostelním interieurem dociluje

se jen u Minorit a v Karlskirche. S radostí též zazna-
menávám, že Rudolf Nilius provedl 17. listopadu Dvoá-
kovu mši D-dur op. 86 u Barnabit na Mariahilferstrasse.

Vácslav Hanno Jarka.

Prémie „DALIBORAff

zdarma
Hudební kapesní kalendá

„Dalibora"
NA ROK 1913

s bohatým obsahem a praktickými ru-

brikami tm, kdož pedplatí „Dalibora"
nejpozdji do konce prosince

na celý rok
t. j. K 9-60, do ciziny 12 K pouze

v administraci naší.

,&: letragiljBi RUZNE ZPRÁVYWBB&
* Václav Klika v Hamburku. Tonkiinstler-Verein

v Hamburku uspoádal dne 16. listopadu t. r. koncert
virtuosa na harfu Václava Kliky z Prahy. Mladý virtuos
pedstavil se tu vybranému obecenstvu hamburskému
pednesem celé ady skladeb, jímž dle úsudku znalc
dokázal neobyejnou životní sílu královského nástroje
jako nástroje koncertniho-solového. Koncert tento byl

prvním velkolepým triumfem našeho krajana v cizin.
Boue potlesku otásaly sálem a byly opt jedním
z úspch nejen umni Kliková, ale eského umni
vbec. President Tonkíinstler-Vereinu v Hamburku kom.
virtus, král. professor Otto Kopecký, oslovil pekvape-

ného hocha ped jásajícím obecenstvem nadšenou eí,
ve které vítal jej nejen jako skuteného umlce, ale s ra-

dostí pedstavil jej jako svého krajana. Kritika hamburská
vítá vystoupení Klikovo jakožto zjev v koncertním ži-

vot zcela nový. Stjtež zde jen nkteré výatky z refe-

rát : Virtuos Klika z Prahy, který vytkl si za cíl harfu,

jakožto nástroj sólový ku platnosti pivésti, jest zname-
nitý, vynikající umlec svého nástroje, který vbec nezná
obtíží technických a který nad to chápe a v život uvádí
veškeré nuance, jichž na nástroji jeho lze docíliti, poí-
naje od nejjemnjšího šelestu strun až k nejúchvatnjší
boui tónové. Kritika rozepisuje se hlavn o velkolepém
podání Smetanovy symfonické básn „Vltava" v obdivu-
hodné transcripci Trnekov, psobící obsolutné dokona-
lým dojmem. Výkony Klikový nazývá kritika „velkole-
pým, oslujícím ohostrojem". Praví dále : „I laik musí
poznati, že díla pednášená peplnna jsou obtížemi, jež

pouze skutený virtuos mže zmoci, (estliže kdo dovede
se kochati v kráse jemného, delikátního umní, nalezne
vždy rozkoš v harfovém sólu a nalezne jisté zcela
zvláštní požitek v umní Klikov. Tam, kde nalezne
umní harfové pochopení co mistrovství, lze nazvati
Václava Kliku skuten mistrem. Na jiném míst píše

se: V. Klika jest beze sporu nejvtším virtuosem harfy,

jehož práv máme
;

jeho hra jest veliký hudební požitek
— což zídka o he harfové možno íci. Kritik Birgfeld

napsal : Zvuk Klikový harfy okouzlí každého posluchae.
Mn, který jej upímn obdivuji, pro vždy zstane
v pamti.

* Koncert „Hlaholu" pražského poádán za úasti
p. V. Šindlera, k jehož úinkování dal chef opery Národ-
ního divadla ochotn svolení, ovšem s podmínkou,
nebude-li v divadle týž veer zamstnán. Jelikož ale

v den koncertu postaven byl na repertoir „Ohn zmar",
v némž p. Šindler úinkuje, poslal výbor „Hlaholu" svého
lena s žádostí o peložení oné opery na jiný den. Je

samozejmo, že divadelní repertoir nemže se íditi dle

disposic té které korporace, nýbrž svými povinnostmi
k abonentm, pes to ale pišla správa divadla „Hlaholu"
vstíc potud, Že nahradila p. Šindlera ve druhé polovin
pedstavení substitutem a tím umožnila pece jeho pso-
bení v koncertu. Že této události pro nedostatek látky

využije p. prof. Zd. Nejedlý k optnému štvaní proti Ko-
yaovicovi, mohl oekávat každý, kdo p. Nejedlého zná.

Štvanice v posledním 6 —7. ísle „Smetany" nese všechny
typické známky jeho kulturní práce a neteba se tím

obírati. Je zde však jiná okolnost. Tato štvanice byla
lenem výboru „Hlaholu" pímo prorokována (!) a

proto je vyplnní se onoho proroctví velice podezelé.
Divadlo pišlo „Hlaholu" ochotn vstíc ne poprvé
a je nyní pímo morální povinností jeho výboru,
aby veejným projevem uvedl štvaní p. prof. Ne-
jedlého na pravou múu. Panu Nejedlému ale a podkují
pražské korporace, bude-li správa Národního divadla svoji

ochotou více spoiti.

* Parsifal. Moritz Wirth, známý lipský prkopník
Richarda Wagnera, navrhuje, aby íšskou cestou ustano-
ven byl komisa, jehož úkolem by bylo bdíti nad pro-
vozováním tohoto díla a dovolovati uvedení jeho jen ta-

kovým scénám, jež svojí umleckou výší by zaruovaly
stylové provedení. Týž ml by moc z a k á z a t i další

provozování, shledalo-li by se, že divadlo se nehodí
k tomuto úkolu. Má býtijím ustanoven jakýsi -íšský
ministr umní. — editel Guinsbourg, který hodlá
toto dílo provésti 13. února 1913 v Monte Carlu, pichází
prý nyní pece do úzkých, nebo Monte Carlo dle bern-
ské konvence podléhá francouzským zákonm o pro-

vozování dl hudebních. Guinsbourg chce tedy zákon
obejiti a ohlašuje provedeni jeho jen ped sezvaným
publikem, ale i tu pichází do konfliktu s nakladatelem,
jelikož nemá orchestrálního materiálu a dává týž prost
poíditi opisováním z partitury ! A konen i ddicové
se též budou bránit žalobou. Jak sdluje Guinsbourg pa-
ížskému „Tempsu", provedl prý v ustanovený den pece
svou! (?)
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* Vincent lndy ml premiéru v Brusselu v Théátre
de la Monnaie svoji operou: „Píse o zvonu". Libretto si

napsal sám, ale jak sdlují žurnály nmecké, zniil a zpa-
rodoval symbolickou základnu Schillera. Hudebn nava-
zuje na svoji 30 let starou chorickou legendu, dramaticky
opírá se o R. Wagnera (Meistersingi — poslední akt na
Festwiese i scénicky kopírován) a v lyrismu je tu opt —
César Franck. Opera byla vlídn pijata, nebo francouz-
ští skladatelé jsou tam oblíbeni.

* Nový koncertní dm vídeské státní Akademie hu-
dební bude miti ti sály : I. pro 2100, II. pro 850 a III.

pro 450 osob (summarn tedy 3400 osob.) Podium bude
pro 100 hudebník a 600 -800 pvc. V budov budou
krom toho uebny pro 1000 žák, bibliotéka, kanceláe
Akademie a témé všech hudebních spolk vídeských a
v pízemi kavárna a restaurace.

* Ernanu Wolff-Ferrarimu nedává asi Straussova
„Ariadna" spáti. Píše nyní na Moliera operu „Láska
jako léka", která má býti do jara 1913 hotova a je-

jíž premiéra bude v mstském divadle v Brémách.

* Arnold Schonberg ve svtle vídeské kritiky.

O I. provedení „Die Lieder des Pierrot Lunaire": Dáma
v kostýmu pierrota kourala 3 X 7 básní. U kapelni-
ckého pultu stál Arnold Schonberg a tloukl takt
nkolika instrumentalistm, kteí pozorovali n e j s t r a š-

njši pazvuky, jaké kdy v civilisované spolenosti lidské

byly slyšeny. Flétna kviela, klarinet vyl, housle
kuely, viloncello se vztekalo a klavír vydával ze
sebe nkolik zvuk, které všemu jinému se spíše podo-
baly, jen — ne hudb. K vli zmn poal pak klavír

kn i k a t, violoncello fukat, flétna s ev z t e ka 1 a, pak
opt housle k n i e 1 y, klarinet s k u e 1 a dáma bez
pestání vrnla krásné bizarní básn Girandovy a só-
lová fléta vrnla s ni o závod*). — V akademickém
Svazu pro literaturu a hudbu pednesl 20. listop. „literát

klavíru" Dr. Rudolf Reti vedle „sírov žlutých" nálado-
vých obrázk dra Egona Welleszaa Bély Bartoka též 6 no-
vých klavírních skladeb Arnolda Schonberga op. 19.*)

Svojí krátkostí mají jakousi pednost ped staršími jeho
klavírními kusy (op. 11., . 1 -3). Krátké zalehtáni
v diskantu, njaké zabruení v basu, nkolik bh,
které podobn znjí, jako když rychlým pohybem jsou

klávesy od prachu oisovány, a kus je —
hotov I

* Max Reger napsal „Hymnu na nadji" op. 124 pro
alt s prvodem orchestru na básn Holderlindovy. Pro-
vedena byla v Meiningen a kritika chválí sporé užívání
prostedk hudebních.

V. Nováka moská fantasie „Boue" provedena bude
v Berlín Bruno Kittel-chorein.

* Skrjabin napsal symfonii „Le poem du Feu". Pi
provozování jejím peje si rzné asté zmny v osvtlení
koncertního sálu a v partitue piinil proto mnoho regij-

nich poznámek. Dosud však nebyl nikde spokojen. Teprve
berlínská opera mu asi vyhoví, nebo má „svtelné var-
hany", které lze ovládati pomocí klaviatury a které ne-
setné kombinaní effekty v neuvitelné rychlosti vy-
dávají.

* Bernhard Sekles napsal malou suitu op. 21 pro
orchestr a posvtil ji památce E. T. A. Hofmanna. Provedl
ji generální iditel hudby Max v. Schillings dvorní kape-
lou ve Stuttgart. Denní tisk shledává ji originielní i ex-
trémní jako osobnost básníka, jemuž vnována. — Týž
skladatel dokonil 2aktový ballet, jemuž za podklad je

Wildeova pohádka „Infantiny narozenin y". Scé-
nické pepracování provedl Kariheinz Martin a premiéra
bude ve Frankfurt nad Mohanem. Tutéž látku použil
k balletu ped nkolika lety F. Schreker a tanili jej

sestry Wiesenthalové ve Dvorní opee vídeské, další

však provozování zapovdli ddicové Oskara ,Wildea,
poukazujíce k neoprávnnému použití textu. Jak známo

*) Tato díla vydá Universal Edice

!

na tento námt napsal nyní Schreker operu „Die Prin-
zessin und das Spielwerk" (Princezna a hraka), jejíž

provedení oekává se s napjetím na jae ve Dvorní
opee ve Vídni. H.

PIANA A PLANINA
nejlepších firem se zárukou

za ceny nejnižší
prodává

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel

v PRAZE, Hlávkv palác.

Z NAKLADATELSTVÍ
Karel Novotný: Básník mezi lidmi. Život a pí-

hody Svatopluka echa na vsi. S vyobrazeními a dvmi
pílohami. Nákl. Hejda a Tuek, cena 2 K.

Vydání intimních vzpomínek a soukromé korespon-
dence pvce „Písní otroka" bylo inem, který zasluhuje

pozornosti. Autor, který žil "celých osm let v bezpro-
stední blízkosti Svatopluka echa a patil mezi jeho
pátele, nakreslil reliéf básníkv vrn a s pietou. Každý
jednotlivý obraz kreslen je rukou znalou všech rys a

zvyk nesmrtelného básníka. Kniha obohacena je zají-

mavou statí docenta dra Duchoslava Panýrka, která líí

pátelské styky básníka s obístevským lékaem — filo-

sofem drem Hudcem. Kniha je znamenitým doplkem
všeho, co bylo o Svatopluku echu dosud vydáno.

„Adressá zpváckých spolk eskoslovanských"
vyšel práv nákladem „Ústední Jednoty zpváckých spolk
eskoslovanských" v Praze. Cena brož. výt. 80 halé
(poštou o 5 hal. více). K dostání v nakladatelství M. Ur-

bánka v Jungmannové tíd.

Odebírejte a rozšiujte

asopis „DALIBOR"!

školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERIÍEHÍ A syNGVÍ v Hradci Králové.

Nejdokonalejši hudební nástroje ze deva i kovu.
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m Suk,

nové Klavírní skladby.

Nocturne.
K 144.

Skladba, na kterou nemožno ani dost dtkliv
upozorniti. Jest to práce neobyejn jemn cítícího

hudebníka-lovka a vyváží celé svazky jiné hudby,

takové totiž, jaká se dnes obvykle píše. Signále.

Nocturno Váši Suka prozrazuje velice jemn
cítícího hudebníka, jenž zdá se pvodem svým býti

zcela ze školy romantismu. Formální dokonalost,

melodická linie a opatrnost v akkordováni aspo
o tom neklamn svdí.

Neue Zeitschrift fiir Musik.

Bagatelles.
Dv skladby.

1. Berceuse K 1-20.

2. Réminiscence . . . K 1*20.

Dv pednesové skladby, urené pokroilejším
hrám, vyznaující se dobe kontrastujícím citovým
i náladovým obsahem, jemné formy a dobrého roz-

myslu pro reprodukní schopnost nástroje, osvd-
ují pítomnost vášnivého temperamentu a osobi-

tého vnitního života.

Rheinische Musik- u. Theaterzeitung.

Cinq Morceaux.
Pro klavír na 4 ruce. — Op. 20. — K 4 80.

1. Polka. 2. Podzimní den. 3. Vped. 4. Minulost.
5. Svéhlavika.

Tchto 5 skladbiek jest plno líbivé metodiky
a velmi jemného, asto kapriciérn harmonického
pvabu. Skladby vyžadují zrunjších hrá a docílí

pi dobrém pednesu nejlepšího úinu. K úelm
vyuovacím i pro kruh rodinný zasluhují býti co
nejveleji doporueny. Allgemeine Musikzeitung.

Nákladem

Jal. Jlnd. Zimmermanna I

v Lipsku.
Petrohrad. Moskva. Riga.

US
F&RSTEROVY KLAVÍRY
£©RšT£S*OWA P HANINA
F-3RSTEROVA HARMONIA
dostatl lze ve všech lepších skladech klavírníoh

Ml

imm
m
R
1

i
AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.

ANr.FEC
HRADEC KRÁLOVÉ



64

PRO UEtERy
k uctni památky

Jaroslava Vrchlického
doporuujeme následující skladby z jeho básní

:

Melodrama.
Královna Emma. Melodram od . . Zd. Fibicha

(K 2 40)

Pisn pro 1 hlas s prv. klavíru.
Nocturno K. Bendi

(K 1-50)

Modlitba. (Písn soumraku. 6 písní)Jos. B. Foerster

J.edr.h.fc.m| (Mtajé.
. . . k. HotfJiSe,

Staré kouzlo noci letni. (Serenády. 6 písní.)

K. Hoffmeister (2 K)
Malovala na chaloupku. (Pomnnky 6 písní.)

J. Malát (K 2-40)

Modlitba. (Pt písni.) J. Malát

a (2 K)
Dumka. (tyi písn) J. Malát

(K 1-50)

Sny o Štstí. (Cyklus 8 písni) . . Ad. Piskáek
(3 K)

Pijácké pisn. (Cyklus 13 písni) . K. Pospíšil
(K 3-60)

6 jen se divej. (Dv písn) K Šikl

(1 K)

Modilbi}^ n4tad*> E
-
|regler

Vii, když se napije pták. (5 písní. Op. 20)
B. Vendler (K 1-60)

Dvojzpvy.
Motýli. Pro soprán a alt s prv. klav. . V. Rihovský

Part. K 1-50, hlasy po 30 h.

Mužské sbory á capella.
Pod oknem (s tenor, sólem.) (21 muž. tverozpv)

Jos Holý .... Part. 4 K, hlasy po K 120

ifI»»&MA I (6 muž. sbor op. 37) Vítz. Novák

PedSSSEf Part - K 2 '40
>
hlasy p° 80 h

Ženský sbor s prvodem.
Jaro. 1 (4 sbory op. 14) . . . Ed. Tregler
Opuštný, j Part. K 1-80, hlasy po 80 h

Smíšený sbor s prvodem.
Slavnostní zpv op. 113 . . . Ant. Dvoák

Part. 3 K, hlasy po 40 h.

Prvod orchestru pjuje se v opise.

Veškery zde uvedené skladby hodí se dstojné
do program posmrtných slavností Jaroslava

Vrchlického.

K dostání též ve všech venkovských knihkupectvích
jmenovit u nakladatale

MOJMÍRA URBÁNKA U PRAZE
komorního dodavatele,

Jungmannova t. 14, Hlávkv palác

KABARETNÍ
ZPVY

pro jeden hlas s prvodem plana.

POSPÍŠIL:
Píse o liftu K 1-50. — Tulaka K 150. — Kanto-
rovic Madlenka K 150. — Ze zašlých dob 2 K. —
Chanson o padlané bankovce K T50. — Tipmam-
selka K 1'50. — Prádelko pani Marty K 150. —
Kdybych já ml milion a Krmáko má hezká K 1 50.
— Chanson K 150. — Angelina neboli Otrávená

láska, Serenáda na rozlouenou 1 K.

PROVAZNÍK:
Pan Johanes a panna Pavlínka K 120. — Kde,
prosím, jste tu smlost vzal? K l

-

50. — Nedoroz-
umní K l

-

50. — Slena z promenády K 180. —
Dve s pentlikami K 1-80. — Chanson o slen,

která se vdala K 1 80.

Prúv vyšlo! Prúv vyšlo!

lni lati Pii o i ié.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naší zahrádece.
3 Když t vedli ku oltái.

Cena K 2-40.

tul lati Chunsony.
. 1. Ballada o chudé švadlen. (Hašler.) K 150
. 2. Diskrétní romance. (Vyskoil.) K 1'80

(S cellovým sólem.)

. 3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.
(Hašler.) K 150.

Nejvtši výbr kabaretnl a humo-
ristické literatury. Seznamy zdar-
ma. Celé programy sestavíme

zdarma.

Nakladatel

MOJMÍR URBÁNEK, PRAHA
Jungmannova 14 (Hlávkv palác).

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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Kovaovic projevil

BOLESLAV KALENSKY:

ABRAHÁMOVINY KOVAOVICOVY.
(Pokraování.)

I v hudb „nižšího umleckého druhu" — k vý

pravným hrám „áblovy pilulky", „Výlet pana Brouka
na msíc" a „Na záletech" —
tvrí vtip, hravou dovednost a

zrunou lehkost skládání.

Také v této oblasti usiloval

obohatiti eské jevištní umní
novými námty a útvary: hned

po zpvohe „Ženichové" dva-

cetiletý její tvrce balletem „Ha-
šiš" (1884) zakládá v eské
hudb tento obor umleckého
tvoení a po pti letech louí se

s ním „Pohádkou o nalezeném

štstí" (1889) snad na vždy.

Vyšší umlecké zámry Ko-
vaovic mohl provésti a také

skuten provedl pedehrami a

hudbou k inohrám Fr. A. Šubrta,

„Láska Rafaelova" a náladovým
hudebním obrazem boue ve

Vojnoviov „Ekvinokci".

Zde dlužno uvésti také chval-

né úsilí Kovaovicovo zachovati

potomkm aspo v koncertní

tance moravské, „Královniky",

ckým sborem ženským s prvodem orchestru a varhan
Kovaovic svžestí vynalézavosti, bohatstvím ná-

pv, nžnou rhytmikou a barvitou instrumentací

v oboru balletu postavil se na roven, ba namnoze
pedil nejednoho umlce svtové povsti a obliby.

Z nezbytného tehdy zla ballet, výpravných her a
operet bylo Národní divadlo a umlecky vychovanjší
obecenstvo ásten vysvobozeno teprve zprávami
o chystané úasti Národního divadla na mezinárodní
divadelní výstav ve Vídni roku 1892. Zájem obecen-
stva o domácí umní rázem vzrostl. Spoleenské po-
chybování o významu a zdaru úasti eské na mezi-
národní výstav divadelní bylo vyvráceno netušené
skvlým, pronikavým úspchem eské zpvohry, zvlášt
„Prodané nevsty" Smetanovy. Dvra eského obe-
censtva v opravdovost umleckých úsilí eských skla-

datel byla získána a posílena.

KAREL KOVAOVIC

síni staré obadné
provedení pve-

Dvoák, Fibich a Kovaovic vrátili se k zpvo-
hernímu tvoení. Kovaovic — více nežli uitel jeho

Fibich, obecn uznávaný nejpokrokovjší skladatel

eský ve smyslu Wagnerova hudebního dramatu —
ze všech eských skladatel nejplnji pochopil a nej-

dslednji provádl základní zásadu a pravou podstatu

wagnerovství : prostedkem zpvohry je hudba, cílem

však drama. U nás-prvý ocenil vý-

znam básnického, jevištn úinné-
ho námtu pro zpvoherní tvorbu.

On v echách navždy odzvonil u-

mírákem lehkomyslnému, nedba-

lému pomru skladatel k volb
básnického díla. Význam tohoto je-

ho inu ve prospch zdravého roz-

voje eské zpvohry není posud ani

pibližn ocenn. Vždy sám za-

kladatel eské národní zpvohry,
mistr Smetana, prohlašovaný zá-

sadním wagnerovcem, byl ve vci
té po „Prodané nevst" na ne-

náhlém, ale^stálém sestupu, za-

koneném „ertovou stnou", ja-

ko hudební drama mrtv zrozeným
dckem básnického umní.

Také v provedení základní ideje

Wagnerovy o petvoení staré

zpvohry v hudební drama jeví

se Kovaovic jeho velým vyznavaem. Nebylo ani jinak

možno u odchovance Fibichova. I Kovaovic docela

v duchu svého uitele, mistra Fibicha, a vykladae
jeho úsilí v písemnictví, prof. Ot. Hostinského, usiluje

spravedliv osnovati hudební zobrazení svých zpvo-
her jeho odvozením ze živé ei vzornou deklamací,

jedním ze základních požadavk Wagnerových. „Žá-

dám" — hlásá Kovaovic veejn — „bezpodmí-
nen správné deklamace slova a porozumní
pro správnou deklamaci vty. Od požadavku tohoto

nemohu ustoupiti v žádném pípad". Další podmín-
kou zpvohernlho tvoení jest mu úsilí, „uvésti líení

situace dramatické v souhlas se zvolenými prostedky
hudebními" (K otázce dramaturgie operní,
str. 11), zkrátka: pravda, životnost.

V pomru k Wagnerovu petvoitelskému úsilí

rýsuje se nejlépe dozrávající osobitost Kovaovicova.
Upímný vyznava wagnerovství, Kovaovic není jeho

slepým napodobitelem : zachovává si tvrí nezávis-

Píští íslo „Dalibora" vyjde ai po svátcích vánoních, dne 4. ledna 1913.
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lost a pijímá z nho toliko zásady shodné s vlast-

ním pesvdením osobním. Hlásaje bezpodmínený
požadavek správné deklamace slova i vty, Kova-

ovic neutonul v záplav Wagnerovy „nekonené
melodie", v kamenité poušti výluné deklamace, od-

zpvované ei. Piklonil se úpln k zakladateli ná-

rodní zpvohry eské, Smetanovi. Jako tvrce „Libuše"

tak i Kovaovic je pesvden o významu zpvu a

nutnosti, najiti smír mezi nezmarnými životními silami

staré zpvohry — ne jejími krajnostmi — a pokro-

kovými snahami novovkého dramatu hudebního.

I pro Kovaovice, jako pro všecky nejpednjší skla-

datele eské a slovanské devatenáctého vku vbec,
je význané úsilí iaziti novou, stední cestu mezi

idejemi a útvary zpvohry vlašské s jedné, a hudeb-

ního dramatu nmeckého s druhé strany. Kovaovic

docela v duchu mistra svého Smetany provádl skut-

kem jeho zásadu : Jsme národ zpvný a deklamani
sloh Wagnerv ve všech dsledcích pijati nem-
žeme !

Ze snahy o silný jevištní úin vyplynula také

další svébytná odchylka Kovaovicova od wagnerov-

ství: úsilí vyhnouti se pílišné mnohomluvnosti, roz-

vleklosíi, dlouhým pohledm, všemu, co zdržuje a

zastavuje dj a vede zhusta v pravý opak — nedra-

matinost. Odtud Kovaovicv sklon k novoroman-

tikm francouzským, kteí po vzoru starých mistr

vlašských libují si v jevištní úsenosti, rychlém roz-

vití a spádu dje zpvoherního. Proti tetralogii

„Prstenu Nibelungova", dílu vrcholného wagnerov-

ství tetiho období, je mu vzorem dramatické síly

spíše Bizetova „Carmen", dílo z francouzského umní
jemu zvlášt milé. V pomru Kovaovicov k wagne-

rovství i za jeho upímného obdivu a úcty pro jeho

svtodjný význam je tedy cosi nietzscheovsky zá-

porného. Z tchto myšlenkových úsudk a um-
leckého pesvdení poíná vytváeti se tvrí oso-

bitost Kovaovicova od mládí, do jeho neúplného

tyrycetiletí, kdy odevzdal (r. 1901) národu krásný

dar, umlecký skvost zpvohrou „Na starém blidle",

posud vrcholným dílem svým. Co dlo se ve tvrí
díln Kovaovicov za posledních jedenácte let, není

známo snad ani jeho nejbližším pátelm. Jest úpln
nemožno posuzovati a hodnotiti jeho tvrí dílo, ne-

poznané a nedostupné práv od roku, kdy on, jako

vtšina umlc novovkých vbec, málem tyrycítkou

umlecky dospl v osobitý, samostatný zjev.

Proslýchá se, že za dobu jedenáctiletého mlení
složil symfonii. Sám vyznal se kdysi pisateli této

stati, že napsal na podnt „eského kvarteta" nový

smycový kvartet a dv zpvohry, jednu vážnou

a jednu veselou, snad ob dle námt AI. Jiráska

v úprav svého vrného druh?, Karla Šípka — ale

to vše je pro eský hudební svt ješt „hudba bu-

doucnosti". Oceniti povahu a význam tohoto jede-

náctiletého tvrího „mlení" Kovaovicova bude
úkolem vzdálené ješt doby.

Mlení Kovaovicovo, na štstí, nebylo a není

známkou nedostatku tvoivosti, známkou úpadku sil.

Z míry veliká skromnost Kovaovicova, pak chvalné

úsilí soustediti své síly pedevším na splnní po-

vinností umleckého správce výkonné zpvohry Ná-
rodního divadla, promnily tvrí dumy jeho v bo-
hatý klas, sklánjící se a zanikající vlastní tíhou hlu-

boko v koukolu všedního života.

Je význaný rys osobitosti Kovaovicovy — zvlášt

po skvlém úspchu „Psohlavc" a tvrím dozrání

ve zpvohe „Na starém blidle" — že odmlel se,

byt" toliko doasn i tam, kde nemá pekážek

:

v oblastí nejsložitjšího novodobého spolku umn —
zpvohe.

Novodobá zpvohra je umlecký výtvar nesmírn
složitý. Již pouhé ovládnutí všech jejích prostedk
výrazu vyžaduje mnohých let úsilné práce, zkuše-

ností a poznání. O trudnjší je však snaha projeviti

v ní usamostatnní hlediska a tvrfosobitost 1 I nej-

vtšl tvrcové a odvážní petvoovatelé zpvohry
zídka splnili tato úsilí ped svojí tvrtou desítkou

let. U nás pípad Smetanv i Dvoákv je nejlepšim

svdectvím. Kovaovic v ovládání prostedk um-
leckého výrazu vynikl proti nim hotovostí a již v mládí

dozráním skoro pedasným. Vniterný zápas o tvrí
usamostatnní, o projev osobitosti byl u nho také

dlouhý a tuhý. Málem dv desetiletí, vyplující toto

úsilí dosfci nejvyšší tužby každého tvrího ducha,

osobitosti, jistý nepomr mezi ovládáním umleckých
prostedk a vlí dospti konených cíl, byla u nás

dlouho pedmtem lichých výklad. Zapomínalo se,

jak dlouhá, jak trnitá je cesta pro novovkého skla-

datele zpvoherního k touženému cíli. Je zvláštní, že

zapomnlo se na to práv v dob, kdy dotrpl

tvrce eské zpvohry a kdy vystoupil na veejnost

mladý ddic jeho zásad, Kovaovic.

I prboj Smetanv a Dvoákv k úplné osobitosti,

tvrí samostatnosti, srovnán s Kovaovicovým, nebyl

kratší. Oba zakladatelé eské národní hudby dožívali

se ho však vlastním úsilím ve tyech stnách své

domácnosti. Trudné poátky umleckého usamostato-
vání eské spolenosti nedovolovaly jí sledovati na

jednotlivcích vývoj eského umní od prvých jarních

kvt k letnímu zrání plod. Dlužno to íci zvlášt

o Dvoákovi objeveném a náhle setáslém nmeckýma
rukama v klín eské spolenosti jako dozrálé jablko.

Kovaovic prvý užil výhod spoleenského vývoje

umní u nás: netvoil v domácím zátiší, jen pro

sebe, s vylouením veejnosti. eská spolenost

vidla kvty jara jeho mládí a bez pekážek sledo-

vala jejich nenáhlé pepodstatnní v plody léta muž-
nosti. Kovaovic nezpsobil a nemohl proto zpsobiti

údivu a pekvapení, jaké zpsobil domnle pes noc

proslavený Dvoák, dlouho doma zápasivší ped
nemnohými svdky svého zrání s nedvrou a útrp-

ností pochybova.
Dozrávání osobitosti Kovaovicovy* jevilo se proto

mnohým nedokavcm píliš vleklým. Nepekvapilo
náhlostí a zdálo se buditi malé nadje lidí, zvyklých

v umní otásajícím, neoekávaným dojmm.
Do budoucnosti mnohoslibné, prvé úspchy ju-

náka Kovaovice pronikly v eské spolenosti v po-

lovin let osmdesátých minulého vku. Vpadly u nás

souasn s koneným, pronikavým vítzstvím wagne-
rovství: r. 1885 dávána na jevišti Národního divadla
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s rozhodným úspchem první Wagnerova zpvohra
— „Lohengrin".

Avšak samostatnost nazírání Kovaovicova na um-
lecké snahy Wagnera jako tvrího pedstavitele n-
meckého národa, jeho sklon k novoromantikm fran-

couzským, jeho spravedlivá uznalost všeho do-

brého a krásného, co vytvoila také kolébka zpvo-
hry, Itálie, konen chvályhodné úsilí vytvoiti dilo

eské, zvláštní, odchylné osobitými krásami od zahra-

niních vzor, zpsobila tehdy mezi mladým ddicem
smetanovstvi a jeho krasovdeckými vykladai jisté

naptí. Naptí to nevypuklo arci nikdy ve zjevné

nepátelství. Pomr Kovaovicv k uiteli, mistru

Fibichovi, význanému pedstaviteli nmeckých úsilí

v eské spolenosti — proti slovanským snahám
Dvoákovým — potom Kovaovicovo upímné osvo-

jení hlavních zásad bayreuthské reformy nedovolovalo

prohlásiti ho nepítelem „pokroku" a protiwagne-

rovcem. Náklonnosti k umlecké osvt románské,

dokonce jeho „tajná láska" ku zpvohe italské, byla

mu však vykládána mladším pokolením, které od-

kojilo se krasovdeckým uením prof. Hostinského,

ve zlé pece jen jako zpátenictví.

Mladšímu pokolení nedostávalo se však tehdy

ve sporech o nevyjasnnou podstatu smetanovstvi a

jeho pomru k wagnerovství ni dosti zkušeností, ni

pehledu, ni klidu, aby zaujalo hledisko nestranné a

povýšené. Tehdy každý mladý lovk, sycený v du-

ševním hladu uením prof. Hostinského, byl rozhod-

ným „pokrokáem". To znailo býti hlasatelem

wagnerovství a v duchu národn osvtných úsilí

nmeckých býti — zásadním protivníkem zpvohry
vlašské.

Z vlastní zkušenosti pamatuji se, jak bolestn
dotkl se mne za jedné návštvy v domácí pracovn
Kovaovicov pohled na jeho „tajnou lásku" na

psacím stole — na podobiznu Giuseppa Verdi.

Zlý jazyk nedovolil mn voliti mezi drahými kovy
zlato mlení : zvolil jsem stíbro ei. Také Kovaovic
promluvil a v krátkém výkladu o vcech na pohled

nesrovnalých nauil mne vzácné zkušenosti: nebýti

jednostranný. (Dokonení.)

KAREL HLKA

:

PED PADESÁTI LETY.
Národní divadlo vzniklo z bývalého a na míst

Prozatímního divadla, jež dle plán stavitele Ullmanna
bylo na podzim r. 1862 dostavno. 18. listopadu

divadlo oteveno Hálkovou tragedií „Král Vukašín".

Jelikož byla obava, že nebude pro zaátek dost obe-

censtva, hrálo se v prvním roce pouze tikráte

v témdni.

Ve dnech prázdných býval v sezon tu a tam
njaký koncert.

Výstavbou nové budovy, jež postavena nejen ve-

lice lacino, ale obzvlášt též neobyejn rychle,

stouplo nemálo také - vdomí národní v obyvatelstv
pražském.

Divadlo jakoby každou pekážkou, jež mu byly

kladeny, vždy hloubji se bylo vepisovalo v píze

eského lidu a stávalo se nejen pedmtem lásky,

ale zárove útulkem opravdového eského cítní.

Pi pedstaveních sledovalo se bedliv, kdo z ped-
ních osobností pražských je pítomen, a z a3té ná-

vštvy soudilo se na upímnost probouzejícího se

vlastenectví a opravdovou obtavost.

Divadlo bylo dostaveníkem všech, kdož zjevn
pihlašovali se ku spolenosti eské. Kdo v ty doby
do divadla chodil, na toho patrn mohly se eské
kruhy spoléhati.

Studenti, mladí adepti veejného života, neopo-
míjeli dostaviti se ve významné dny do divadla.

Na ulici, pi setkání ve spolenosti, ve škole se

agitovalo: „Dnes se jde do divadla." Tam jsme byli

„doma". Dne 1. prosince 1862 poádán v tomto nov
postaveném „prozatímním" divadle první koncert

nyní již dávno zapomenutou pianistkou Alfonsou

z Weiss, k nmuž vyžádala si spoluúinkování

divadelní zpvaky sl. Breunerovy, houslisty Svína
(Rus), tenoristy stavovského divadla Neubauera, ka-

pelníka Stránského a tehdejších nejlepších eských
deklamator pí. Peškové a herce Šimanovského. Po-
dobné koncerty bývaly též v divadle stavovském na

Ovocném trhu.

Jenom že kdykoliv byl ;koncert v stavovském

divadle, dal editel Thome ' tisknout! pozvání, pro-

gramy a vstupenky pouze nmecky, kdežto nyní pi
koncert Weissové v eském divadle byly vstupenky

nmecko-eské. To pobouilo velice spolenost eskou.
Ježto se brzy prozradilo, že se to stalo z naí-

zení editele Thomea, obrátila se nevole návštvník
eských proti nmu.

Koncert zahájen proslovem ovšem eským, který

pijat s velkou pochvalou, jakož vbec eské dekla-

mace pí. Peškové a Šimanovského se líbily. Druhým
íslem poadu byly nmecké písn tenoristy Neu-
bauera. Ale sotva že vyslovil první slova, zaznl di-

vadlem sykot a dupot tak silný, že zpvák byl nucen
ustati ve zpvu.

Když vystoupila koncertistka, o níž se vdlo, že

na úpravu tiskopisu nemla vlivu, uspoádalo jí obe-

censtvo boulivé ovace, jež se opakovaly nejen po
Lisztov parafrasi z úryvk Verdiovy opery Ernani,

ale i po všech ostatních jejích íslech, Mendelssoh-
nov capricciu f-moll, Lisztov uherské rhapsodii a

známém smutením pochodu Chopinov ze sonáty

b-moll. Hlun akklamována obzvlášt po pednese
fantasie na eské národní písn, jež v rzné úprav
tvoívaly závrené íslo koncert.

Na to mla následován* arie od Herolda

za prvodu houslisty Svína a kapelníka Strán-

ského. Slena tuto nmeckou arii vynechala a

zpívala jednu maarskou a jednu eskou píse.

Obecenstvo maarskou a zvlášt eskou píse
od Pivody pijalo vele a boulivým potleskem vd-
ilo zpvace, že nmeckou arii vynechala.

Breunerova mla potom z toho nepíjemnosti. e-
ditel Thome nebyl z tch, kdož by byli chtli uznávati

stejné právo eského jazyka. Potrestal zpvaku po-
kutou. Záležitost stala se nyní pedmtem nejživjšich
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rozprav v celé Praze. Nmecké kruhy byly pobou-
eny proti zpvace. V nkolika dnech objevily se

v novinách zprávy, že Breunerová nebude vícekráte

zpívati v eském divadle. V eských kruzích ukazo-

valo se na to, že hned z pedu uvolila se zpívati

maarsky a esky, a tudíž pi koncert jednala pouze
dle svého prvotního úmyslu. Nmeckou arii dal na
program editel Thome o své vli.

Ale tídní pražské spolenosti dle národnosti po-

alo se vždy více jeviti. Za 14 dní potom poádala
Weissová nový koncert na neutrální pd v sále

konvitském, ale pevahou nmecký, podobného poadí
a za úinkování Neubauera a nkterých jiných sil,

ale koncert navštíven velmi slab. Malý konviktský

sál zstal poloprázdným a nedostavila se ani nálada.

ísla Weissové tentokráte nerozehála. Více nežli

hudba bavila te politika pražské kruhy obyvatelstva.

Umlci byli nyní ve velkých rozpacích; nevdli jak

se zachovati pi sdlání programu. I Ferdinand Laub,

proslavený již virtuos a rodák pražský, byl nucen
odložiti svj koncert, na 17. prosince urený, na

dobu pozdjší.

Vc mla tu dobrou stránku, že znenáhla uzrá-

valo úplné odlouení obou divadel a osamotnní di-

vadla eského. Díve mla divadla nejen editele, ale

i síly nkteré spolené. Již r. 1863 vypsán konkurs

na místa editel pražských divadel na dobu šesti let,

ale pro každé divadlo zvláštní místo a nejen to, es-
kému divadlu vymena zemská subvence jako n-
meckému v obnose 10.500 zl.

Thomeovi zstalo tak zvané tehdáž divadlo Novo-
mstské, jinak též Thomeovo zvané, v nmž tento

r. 1863 nabídl kapelnictví Bedichu Smetanovi. Sme-
tana neml asi mnoho chuti pijati nabízené místo.

Thome byl povahy velice prudké a všichni kapelníci

mli s ním kíž. Triebensee, Nesvadba (vlastn Ha-
máek), Fr. Škroup, Tauwitz rozešli se s ním špatn.

Nmcm nebylo vhod, že eské divadlo obdrželo

(piinním hlavn Riegrovým a Trojanovým) sub-

venci zemskou jako divadlo nmecké.

Ukazovali na to, že do Prozatímního chodí jen

„Volk", do nmeckého inteligence. Ale návštva n-
meckého divadla dlouho již klesala. Zemský výbor

nepostail dlati expeiimenty, opravoval, zvtšoval,

mnil.
Velikononí koncert konservatoe (v dob, kdy

se do divadla chodí mén) je šlechtickým píkazem
ze starých „zlatých as" pražských.

Konservato byla politicky nestranná. Návštvou
jejího koncertu mlo obecenstvo zvykati divadlu n-
meckému.

Dokud mlo jen nmecké divadlo subvenci zem-
skou, bylo dobe. Jakmile pihlásilo se o ni též di-

vadlo eské, bdovali prý poplatníci, že zem sténá

pod tíží daových bemen „das unter einer beinahe

erdrilckender Steuerlast seufzende Land", stojí do

slova v „Bilder aus Bohmen" v Lipsku, tištných.

Avšak veejný bh událostí bral se svojí cestou

a vdomí národní kruh eských stoupalo víc a více

a nedalo se již zadržeti.

JAN PASTEJÍK:

DVOÁK V UMLECKÉ BESED.
Život našich pedních hudebních umlc je zá-

rove kusem historie hudebního odboru Umlecké
Besedy. Není zvunjšího jména v hudebním okruhu
uašem, aby úzkými páskami nebylo spjato s osudy
odboru toho. Již první ustavení jeho ve schzi
15. bezna 1863 bylo aktem velepamátným. V elo
postaven sám Bedich Smetana s Ludev. Procházkou
jako jednatelem. A v této schzi schválen byl již

i pracovní ád, jehož nkteré body zasluhují pozor-

nosti. Vysloven zde požadavek poádati schze týdn,
v nichž „provedou se neznámé a mén známé
skladby starých, nových i nejnovjších skladatel

každého odvtví". 1

) V bod tvrtém tohoto ádu
praví se : „Starým eským skladbám a slovanským
vbec budiž zvláštní pozornost vnována."

Vlna myšlenky národní, v dob té tak vysoko
zeená, rozlila se ovšem i po síních tohoto mladého
hudebního sdružení. Disputováno mnoho o prosted-
cích, kterými bylo by možno vpraviti hudbu na

koleje národní, aby srdci eskému bližší byla, i
jinak : abychom domácí tvorbu v pravd nazvati

mohli eskou. Píse národní byla prvním útoištm,
k nmuž lenové odboru zraky upírali. Ve schzi
odboru 1. února r. 1865 pednášel L. Zvona, jenž

v dob té velikou innost vyvinul, o eských ná-

rodních písních, a ve schzi následující (15. února

1865) o rhytmu eských národních písní. V téže

schzi, jak zápisy praví, „rozvedena rozprava o tom,

je-li slovanským tónem tvrdý nebo mkký tón, ve
kteréž se súastnili hlavn pp. Frster, Pivoda,

Smetana a Zvona".
V rozpravách podobných pokraováno i ve sch-

zích následujících. Jakési vyvrcholení tchto rozprav

možno spatovati v thematu: „Co jest národním

programem hudebnictva eského", na schzi odboru

dne 21. listopadu 1873 položeném.

Ale i všeobecné hudební vdní prohlubováno.

Památnými v tomto smru zstanou zajisté ped-
nášky dra A. Ambrose, kteréž zapoal k žádosti

hudebního odboru ve schzi dne 21. ledna 1867

a kteréž na nkolik veer rozvrhl.

Nicmén innost produktivní v hudebním odboru

od jeho založení dominovala. Nebylo tém jediné

schze, v níž by nebylo nco zajímavého sehráno.

S poátku byly to pouze produkce komorní; avšak

vzrstající touha po novém, dokonalejším, pirozen
vedla k požadavku vtších produktivních tles : sboru

a orchestru, již ve schzi 14. února 1866 k návrhu

dra L. Procházky zízen byl v Umlecké Besed
smíšený vokální sbor, jenž ze 20 len vzrostl v 5.

semestru na 96. Úkol sboru od poátku s vážností

pojímán, o emž nejlépe svdí autoi provedených

skladeb již na produkcích nejprvnjších, jako : Orlando

di Lasso, Leonardo Leo, Gluck, Hándel, Haydn,

Palestrina, Rossini, Schubert a j. Ovšem, kde vedení

programu sveno Ambrosovi, ani jinak býti nemohlo.

') Protokol hudebního odboru z 15. bezna 1863.



Ozdobou tohoto sboru v zápisech besedních zvána

sl. E. Bubeníková. Ne mén zajímavý jest seznam

ostatních len jeho. Mezi mnohými teme i jméno

O. Hostinského,') F. Tadry, K. Pippicha, Ant. Mi-

kendy, K. Neudórfla, E. Vašáka, E. Chvály.*)

Již ve tetím produktivním veeru pišel na adu
i j. S. Bach.

Z pedeslaného vidno, že hudební odbor mo-
hutnl ve své innosti, což mlo za následek i mo-
hutnní na venek. Beseda stala se milým útoištm
všem pražským hudebníkm, kteí umní vážn po-

jímali. Zde hledali oddechu po denní námaze, zde

erpali ve studnici vytrvalosti k další nezištné práci

ve prospch svého národa. Není tudíž s podivem,

že ani skladatel Slovanských tanc neodolal.

DVOÁK LENEM HUDEBNÍHO ODBORU.

Protokol o schzi hudebního odboru ze dne

h prosince 1866 po vykonaných volbách lakonicky

zaznamenává pistoupení nových len : M. erného,

J. Buínského, Ant. Dvoáka .... Širší veejnosti

utajený genius Dvoákv vstupuje tu v ady prostého

lenstva, ale již tu patrno, že aspiracemi svými vy-

soko míí. On i ve spolkovém život je svj vlastní.

Za popularitou se nežene, ale ona pichází sama,

mluviti nechává jiné, sám pak nitky cizí dle vlast-

ního ducha spádá. Spolek je mu prostedkem no-

vého poznávání; proto nechce býti pouhým statistou,

ale vstupuje hned v aktivní ady lenstva.

Rozvoj hudebního odboru v té dob rychlým

tempem mohutni. Za smíšeným sborem vokálním

pichází na adu zaazení sboru orchestrálního 5
) a

mezí prvními jeho leny teme jméno Ant. Leop.

Dvoáka, lena eského divadla, jenž pihlásil se

hráti violu.

V dlouhé ad len orchestru prosvítají i jiná

populárnjší jména, jako: J. Paukner, M. Anger,

Ferd. Drbek a j.

První cviení tohoto sboru za vedení Zd. Sku-
herského zapoalo 16. prosince 1867. Pokus uinn
s Voíškovou symfonií z A-dur. Pozdji vypracován

spolený ád pro sbor vokální i orchestr, jichž

iditelem zvolen dr. L. Procházka
;
produkce pak po-

ádány za souinnosti obou sbor.

Velikého významu v život Doákov je asto
opakované datum 9. bezna 1873. Jeho „Hymnus",
ízením K. Bendla v koncertu „Hlaholu" toho dne
provedený, stal se zárove hymnem autora dle anti-

ckého pojímání. Dvoák byl objeven, Dvoák byl

slaven. Rázem zaazen veejností na místo, které mu
jediné patilo. Proto nepekvapuje, že Dvoák od té

doby doma všude vítzí.

Na valné hromad hudebního odboru 30. listo-

padu 1874 ustanoveno vypsaticenu 5 dukát (z fondu

*) Zpíval bas.
4

) Zpíval rovnž bas.

') Ve schzi odboru 9. listopadu 1867 usneseno, aby
se zídil domácí orchestr v Umlecké Besed. Zvolená
komise vypracovala zásady organisace sboru tohoto, které
byly per rollam pijaty. Do výboru zvoleni: Skuherský,
Anger, Slogel a Procházka.

Zvonaova) na skladbu z oboru komorní hudby.

Došlo 5 prací. K posouzení jich zvoleni : Benewitz,

Fibich a Procházka. Ve schzi odboru 28. ledna 1876
podává zvolená komise posudek došlých skladeb.

V protokolu nachází se o tom následující zápis

:

„Zvlášt zajímavou událostí ve schzi této byla

publikace posudku, jejž podali zvolení soudcové

o skladbách, jichž sešlo se celkem pt, konkurujících

o vypsanou ped rokem cenu 5 dukátv. Cena jest

udlena jednohlasným usnesením p. Ant. Dvoákovi
(obálka . V. s heslem: „Svému národu"). Pochvalné

hlasy jsou dány pozoruhodným skladbám L. Belly a

JUDra O. Brožovského z Pravoslav".

Vyznamenaná práce Dvoákova (smycové kvin-

tetto z G-dur) provedena poprvé v Umlecké Besed
na koncertu ve prospch vdovy po Forchtgottu-

Tovaovském. 8
) Ale již díve hrány v Besed nkteré

vci jeho. Uvádím zejména houslovou Sonátu,
7
,) o níž

souasný kritik píše, že je to skladba neobyejn
mohutného výrazu hudebního, jež by spíše snesla

názvu tívté fantasie.

Skladatelská innost Dvoákova sledována nyní

s pozorností a uznáním ; a proto i hudební odbor

Umlecké Besedy neváhal ve valné hromad 27.

listopadu 1878 povolati jej do výboru a v jedné

z nejbližších schzí se usnésti, aby pedevším za-

koupeny byly klavírní výtahy skladeb Dvoákových.
Od té doby neminul tém jediný hudební veer

Umlecké Besedy, aby na programu nebylo se aspo
jedno Dvoákovo dílo. Opakuji: nehledaná popu-

larita Dvoákova pišla sama.

DVOÁK PEDSEDOU HUDEBNÍHO ODBORU.

Lukeš ustoupil se svého tyletého pedsednictví

a jeho místo zaujal Dvoák, byv jednohlasn volen.

To stalo se na valné hromad odboru 12. listopadu

1879. Jako místopedseda (první této hodnosti) stál

mu po boku dr. O. Hostinský a jednatelem byl

J. Pech.

Za pedsednictví Dvoákova vyvinuta v hudebním
odboru znaná innost. Upozorním na nejdležitjšf.

Hned v první schzi usneseno vypsati cenu na

koncertní zpvy sólové s prvodem orchestru na

pvodní eské texty. Brzy (7. dubna 1880) ozná-

meno, že došlo šest skladeb. Do jury zvoleni: Dvoák,
Fibich, ech st., dr. Hostinský a Rozkošný.

V kvtnu t. r. konána schze poroty. První cena
piknuta skladb s heslem: „Každý dle své síly" 8

)

(jednohlasn). Druhá cena piknuta skladb s heslem

:

„Národ bez písn, tlo bez duše" 9
) (jednohlasn).

V den jubilejního koncertu Smetanova (4. ledna

1880) usneseno podati oslavenci vavínový vnec.
Rovnž v period Dvoákov stalo se skutkem,

po em všichni lenové vele toužili. Správní výbor
povolil náklad 450 zl. na zakoupení nového klavíru.

Dvoák, Fibich a Chvála, kteí provedením úkolu
poveni, rozhodli se pro firmu Schweighoferovu.

6
) 18. bezna 1876.

7
) 22. ledna 1875.

8
) Em. Chvála: Jarní píse.

9
) K. Kovaovic: Báj.



Zraky odboru pomalu pronikaly i za zdi spolkové.

Uvažováno prvn i o umlecké úrovni pedstaveni

divadelních a v unisonu stžováno na úpadek pra-

vého vkusu musikálnlho, ano mnozí tak daleko jdou,

že prosadili odhlasování návrhu, aby iditelství nebo
intendanci eského divadla zaslána byla žádost toho

smyslu, „aby v repertoiru operním pilnjší zetel

brán byl k domácí produkci i k interesu ryze um-
leckému vbec". V následující schzi však z odeslání

pípisu sešlo.

Téhož roku 1880 odevzdán diplom estnému
lenu Besedy Jos. Lvovi a podniknuty kroky, aby
konservato hudby pijata byla do správy zemské.

Krejcarové sbírky pi schzích ve prospch od-

boru, rovnž za pedsednictví Dvoákova zavedené,

velmi dobe se osvdily.
Význam odboru uplatnn tou mrou, že i Ná-

rodní divadlo k nmu se utíká, aby navrhl porotce

k posouzení došlých oper.

Nemístným bylo by zamleti uspoádání histo-

rického koncertu,
10

) na jehož programu byla díla

Jiího, Bed. a Frant. Bendy, Zelinky, Mysliveka
a Duška.

Odboru pedsedal Dvoák do 27. íjna 1880,

ale i potom, jak níže vidno, nebyl vzácným hostem
Besedy.

DVOÁK ESTNÝM LENEM UMLECKÉ
BESEDY.

Podle ušnesení hudebního odboru (15. listopadu

1882) pednesl dr. O. Hostinský ve valné hromad
Umlecké Besedy návrh, aby Ant. Dvoák jmenován
byl estným lenem. V jedné z následujících schzí
pak dr. Hostinský referuje, že byl s drem Strakatým

u Ant. Dvoáka oznámit mu volbu za estného lena.

Dvoák byl velmi potšen, vyslovil velými slovy

díky své a slíbil, že co možná nejbližši schzi od-

boru navštíví.

DVOÁKOVY SKLADBY PÉÍ UMLECKÉ BE-
SEDY PROVEDENÉ.

Bhem svého trvání Umlecká Beseda ustálila se

na nkolika zpsobech koncertních produkcí. Zanme
s tmi, které nejdíve se vžily.

Byly to produkce, které od založení Umlecké
Besedy tém každou schzi hudebního odboru dílem

zakonovaly, dílem i vyplovaly. Tento Smetanv
odkaz tak hluboko se vžil v duši lenstva, že pro-

dukce ve schzích nabyly rázu až familiérn intim-

ního. Kdo co nového ml nebo znal, pinesl a zahrál.

Pedem mohl být ubezpeen, že bude míti vdné
posluchastvo. Závist zde domovem nebyla, povzbu-

zování, ochota zde hostily. Pohlete jen na klavír,

kterak Knittl a Chvála svorn se piiují, aby ducha

Slovanských tanc Dvoákových co nejlépe vystihli.
11

)

Fibich noí se ve skladby Chválovy, Dvoákovy,
Chvála opt ve Fibichovy, Smetanovy a j.

O vzorné umlecké disciplin tchto našich pr-

,0
) 14. dubna 1880.

") Ve schzi 7. dubna 1880.

70

kopník svdí nejlépe souasný referát Dalibora.

Stjž zde u výtahu: „Dne 13. t. m. ia
) odbor hu-

dební neobyejn oživnul. Mezi pítomnými nacházel

se též c. k. polní podmaršálek Friedberg-Mírohorský.

Trio Dvoákovo (f-moll) sehráli s mistrem Lachner
a Neruda. Byl to požitek tak umlecký, že jich odbor
málo do roka zažije. Výkon umlc sledován s na-

pjetím, jakého je schopno jen obecenstvo, v nmž
zasedali : Rozkošný, Fibich, Hostinský, Pech, Chvála,

ech, Knittl, Raitmayer, Kovaovic a j."

Není tudíž s podivením, že mistr Dvoák sem
rád spchal, i když odboru již nepedsedal. Nechodil

sice asto, za to ale každá návštva jeho byla ho-

tovou události. Zpravidla pinášel nkterou ze svých

rukopisných novinek, jichž provedeni dílem sám,

dílem se svými páteli obstaral. Z tchto novinek

uvádím zejména : Druhý cyklus Slovanských tanc, 13
)

Romantické kusy,
1
*) Tercett pro 2 housle a violu")

a Smycový kvintett op. I.
16

) Úspch skladeb jeho

býval tak pronikavý, že mnohé dvakráte 17
) i tikráte 18

)

po sob opakovány.

Z ostatních skladeb Dvoákových, které pi sch-
zích bývaly hrány, uvádím tyto: Malikosti, Sonáta

(houslová), Legendy, Rhapsodie, Silbuetty, Ze Šumavy,
Dumky, Smycový kvartett z C-dur, tyi písn,

op. 73., Klavírní kvartett, Smycový kvartett z A-dur,

op. 2., Veerní písn, Klavírní kvintett z A-dur, op. 77.,

Valíky, Smycový kvartett z Es-dur, Smycový
kvintett (s basou), Poetické nálady, Symfonické variace,

Trio z g-moll, Polonaisa a j.

Provedení jich mimo jiné obstarávali tito le-
nové: sl. Náhlíková, pp. Kopta, Baudyš, apek,
K. ze Slavkovských, Chvála, K. Ondíek, Kova-

ovic, Rozkošný, L. Dolanský, dr. Peírka, Nováek,
dr. Schrámek, dr. Šastný, dr. Buchal, Viktorin, A.

Švácha, Kukla, Mareš, J. Rixy, Pelikán, Neruda,

Trneek, Lachner, Schwerák, sl. Urbanová, Maák,
Klika.

Neoekávan mohutnící koncertní produkce pražská

mla za následek, že zájem k reprodukování, pece
jenom více mén povrchn pipravenému, ve sch-
zích odborových poznenáhlu se vytrácel, až konen
po r. 1895 vytratil se úpln. Proces to zcela pi-
rozený. Žel, že s nimi vytratilo se ze síní spolkových

i ono ovzduší, na které pamtníci tak vele vzpo-

mínají. Že Dvoák byl s prbhem tchto veer
spokojen, dal na jevo tím, že hudebnímu odboru

Umlecké Besedy daroval opisy rukopisných novinek

svých, které pi schzích nejvíce hrány bývaly : Terzett

a Romantické kusy.

ts
) Má býti (dle protokolu) 14. listopadu 1883.

1S
) Hrál skladatel s drem Theurerem 22. listo-

padu 1886.

") Hrál skladatel s K. Ondíkem 26. ledna 1887.

") Hrál K. Ondíek, dr. Šastný a R. Nováek 26.

ledna 1887 za pítomnosti skladatele.
18
) Hrál K. Ondíek, . Buchal, dr. Buchal, A. Švácha,

dr. Strettl 1. ervna 1887.

") Slovanské tance. Hrál Knittl, Chvála, Ržika a
Weiss 8. února 1881.

1S
) Terzetto. Hrál K. Ondíek, dr. Šastný a dr. Buchal

2. února 1887.
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Poznání zajímavých novinek a pesnjší nkterých

z nich nastudování vedly pirozen k touze pedn sti

je obecenstvu širšímu. Tak vzaly vznik koncertní i
hudební veery Umlecké Besedy, které se udržují

do dnešního dne.

Že i na tchto veerech jádrem programu býval

Dvoák a Smetana, neteba podotýkati. Mnohé z ve-

írk tšily se takovému úspchu, že i správní výbor

Umlecké Besedy vyslovoval hudebnímu odboru své

uznání.

Z provedených zde Dvoákových vcí zasluhují

zmínky tyto skladby:
1
")

Malikosti (hráli: Lachner, Novotný, Neruda a

skladatel), Divná voda (sbor, prov.: Salonní oktetto

a Chvála s Fibichem), Mazurek (Lachner), Žal (sbor),

Šmycový kvartett z Es-dur a Valíky (Sobotka,

Vorel, Jiránek, Jeral), Slovanské tance (Laub a Do-
lanský), Klavírní kvartett, op. 23. (Kopta, Slavkovský,

Mareš, Neruda), Kvartett z d-moll, op. 34. (Lachner,

Borec, Mareš a Neruda), Trio z B-dur, op. 21.

(Slavkovský, Lachner, Neruda), Slovanské tance

(Klika a Kovaovic), Smycový kvartett z C-dur ao
)

(Lachner, Raušar, Krchan a Neruda), Trio z B-dur,

op. 21. (Slavkovský, Nováek a Nepomucký), Sonáta

houslová (Nováek a Rossi), Klavírní kvartett, op. 23.

(dr. Buchal, Janoušek, Mašek a K. Ondíek), Trio

z f-moll (Reissig, Baudyš, Slavkovský), Ciganské

melodie (pí A. Wellnerová a Horník), Klavírní kvartett

z Es-dur (pí Wachsmannová, Reissig, Sommer,
Baudyš), Milostné písn (sl. Ševíková a Elšleger),

Dumky (sl. Urbanová, Škrábal, Baudyš), Poetické

nálady (sl. V. Zdailová), Trio z B-dur (sl. Hof-

meisterová, Burian a Serbulov), Písn milostné (Kroupa

a Trneek).
Ani v koncertech a slavnostech píležitostných

Beseda bez Dvoáka se neobešla. Tak v koncertu na

oslavu 201etého trvání Umlecké Besedy (3. kvtna
1883), o jehož poádáni zvláštních zásluh získal si

prof. L. Dolanský, opakován Dvoákv Hymnus
ízením prof. K. Knittla.

K návrhu Vel. Urbánka31
) Umleckou Besedou

založené populární koncerty staly se na dlouhou dobu

pední atrakcí v hudebním okruhu pražském. Pitaž-

livost jejich kotvila ve zdravém umleckém jich

vedeni. Neníf vábnjšího hesla jako: podati nejlepší

za peníz co nejnižši. Je tedy pouhým dsledkem této

vyslovené zásady, že komise populárního koncertu

hledla dle možnosti pražské obecenstvo seznámiti

se všemi vynikajícími pracemi domácích mistr.

Skladbám Dvoákovým bylo vždycky rozumno.
Jeho bohatá a rozmanitá invence a všestranné hu-

dební nadáni, jakož i neobyejná plodnost umožnily,

že program nkterých koncert sestaven výhradn
ze skladeb jeho vlastních.

K tmto koncertm patí VIII. populární (6. ledna

1888), na nmž proveden Smycový kvartett, op. 2.,

Veerní písn pro smycový kvartett, op. 4. a Kla-

19
) Uvádno chronologicky.

K
\ V Praze jako novinka.

") Ve schzi správního výboru 14. zái 1885.

víní kvintett, op. 81. (úinkovali: K. Kovaovic,

K. Ondíek, J. Pelikán, P. Mareš a A. Neruda),

a XXXIII. populární koncert (27. záí 1894), kde

provedeny: Kvartett, op. 51., U mohyly, Na táckách,

Furiant, Adagio z d-moll, Valíky, písn a Dumky.
V posledních spoluúinkoval sám mistr, ostatní

program provedli: eské kvartetto, prof. J. Jiránek

a H. Lašek.

Jako spoluúinkujícího umlce spatujeme Dvoáka
ješt na programu IV. populárního koncertu (6. ledna

1887), kde ídil své Slovanské tance II. ., op. 72.

Vedle tchto jest ješt ada Dvoákových skladeb,

které v populárním koncertu provedeny byly.
22

) Jsou

to: Symfonie z D-dur (v I. pop. konc), Symfonie

z G-dur, op. 87. (v XIII. p. k.), Slovanská rhapso-

die II. z g-moll (v XIX. p. k.), Suita, op. 39.

(v XXII. p. k.), Trio z f-moll (v XXX. a XLIII. p. k.),

Smycový kvartett z C-dur (v XXXI. p. k.). Karneval

(v XXXII. p. k.), Smycový kvintett, op. 77. (v XXXV.

p. k.), Terzetto (v XXXVI. p. k.), Biblické písn
(v XLI. p. k.), Andante z housl. konc. (v XLII. p. k.).

Z tchto byly populárními koncerty prvn na

svtlo uvedeny : Symfonie z G-dur, Smycový kvartett,

op. 2., Veerní písn pro smycový kvartett, op. 4.,

Klavírní kvintett, op. 81. a Klavírní kvartett, op. 87.

V dob Jubilejní výstavy uspoádána péí Um-
lecké Besedy ada výstavních koncert. V jednom

z nich (24. kvtna 1891) zahrál Fr. Ondíek Dvo-
ákv Houslový koncert.

DVOÁK NA NÁRODOPISNÉ VÝSTAV.

Instalování oddlení „Hudba" na Národopisné

výstav eskoslovanské r. 1895 sveno Umlecké
Besed. Duší tohoto instalaního výboru, jemuž ped-
sedal prof. H. Trneek, byl dr. O. Hostinský. Ped-
stavitelm moderní hudby: Smetanovi, Dvoákovi a

Fibichovi vykázány samostatné vitríny. Skí Dvo-
ákova vynikala „drahocennými dkazy uznání a

pocty, jichž se mistru tomu dostalo doma i za hra-

nicemi mrou dosud nebývalou a poutala také mno-
hými drobnými upomínkami na cesty londýnské a

na pobyt v Americe, jimiž oživena vyložená etná
sbírka jeho rukopis". 23

)

PROJEVY UMLECKÉ BESEDY NA POEST
DVOÁKA.

Když byl Dvoák vyznamenán ádem železné

koruny, uspoádala Umlecká Beseda na jeho poest
banket, který tou mrou se vydail, že poadatelstvu

dostalo se lichotivého uznání správním výborem

Besedy.

Holdem stupn nejvyššího, jaký leží v možnosti

korporace, byl „Festival na pamt 60. výroí naro-

zenin mistra Ant. Dvoáka ve dnech 6. až 11. listo-

padu 1901 na podnt Umlecké Besedy a spojenými

silami Národního divadla, eské filharmonie, Hla-

M
) Viz V. Miiller: Jubilejní 50. populární koncert

Umlecké Besedy
s
») Viz: Národopisná výstava eskoslovanská. Praha

-
J.

Otto.
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holu a eského spolku pro komorní hudbu po-

ádaný.
Slavnosti zahájeny 6. listopadu veer serenádou

v nádvoí bydlišt mistrova za úinkování pražského

Hlaholu. Dne 7. listopadu provedena v Národním
divadle Rusalka, 8. listopadu následoval mimoádný
koncert eského spolku pro komorní hudbu a dne

9. listopadu provedení Dvoákova requiem ve vý-

roním koncert pensijního spolku len sboru

a orchestru Národního divadla. Dne 10. listopadu

dopoledne bylo slavnostní shromáždní v Pantheonu

musea král. eského za úasti zástupc veejného
života, vdy a umní. Slavnost zahájil pedseda hu-

debního odboru prof. H. Trneek. Prof. K. Knittl

promluvil o významu Dvoákov. Odpoledne téhož

dne proveden velký symfonický koncert za úinko-
vání eské filharmonie ízením prof. H. Trneka a

O. Nedbala. Veer uspoádán skvlý banket v M-
šanské Besed pražské pi krásné hudb eské
filharmonie. Dne 11. listopadu slavnosti zakoneny
provedením Sv. Ludmily ve scénické úprav v Ná-
rodním divadle.

Program koncertu symfonického i komorního

tvoily vesms práce oslavence. Byly to: Smycový
kvartett z G-dur, op. 106., Malikosti, písn, Sextett

z A-dur, Husitská, Z nového svta, Polednice, Koncert

pro housle a Karneval. — Houslový koncert hrál

K. Hoffmann a program komorní skvle provedlo

eské kvartetto, sl. M. Dvoáková a pp. E. Tregler,

St. Suchý a J. Burian.

Doufati možno pevn, že toto není poslední slovo

Umleckou Besedou o Dvoákovi promluvené.

KONCERTY 1(31181181

Klub pátel Hdové osvty poádal 1. prosince kon-

cert v Obecním dom pro své leny a pro širší veej-
nost. Dosáhnou-li snahy „Klubu pátel lidové osvty"
pln svého významu, t. j. bude-li poskytovat! dle svých
intencí dlným vrstvám bezplatného úastenství na kon-
certech (hmotné zájmy nemohou padati na váhu), pak
musí býti uvádn vždy na prvém míst ze všech instituci,

starajících se o povznesení duševní úrovn nejširších

vrstev národa. A že práv hudba, ovšem vážná, ze všech
umní nejsubjektivnjší a nejsubtilnjší, svým jasem vni-

kajíc hluboko v duši poslucha a v obou jako svtelný
paprsek rozkládající se v barevné spektrum, duši a srdci

svtla a tepla dodává, tím vítanjší je vážná snaha
poadatelstva o umleckou výchovu. O seriosnosti svdí
nejen výbr programu koncertu, dstojný svého úelu:
Dvoák, Fibich, Foerster, Klika, Smetana, ale i úinko-
váni virtuosa na varhany B. Wiedermanna, který pednesl
Klikovu fantasii na chorál Svatý Václave, a „Orchestrál-

ního sdružení", umleckého tlesa 90lenného, jež pod
taktovkou O. Ostrila nemusí se báti konkurence.

A. Svobóda.

Zpváky spolek „Hlahol" opakoval ve svém kon-
certé dne 4. prosince Novákovu „Boui". v Provedení bylo

do podrobností zdailé a záilo jasem. astjší pedvá-
dní prosplo oividn jak zamstnaným komparsm, tak

posluchastvu. Složité dílo vžívá se stále více. Co bylo

naponejprv stží pochopitelným, je dnes jasnjším. Poá-
tená zvdavost mní se v živý zájem a porozumní.
Nejobtižnjši dílo Novákovo stalo se nejoblíbenjšim.
Úast obecenstva, jež podruhé naplnilo sí Smetanovu
zcela, byla toho zejmým dsledkem.

Prvá ást poadu obsahovala Dvoákv „Hymnus"
na slova Hálkova. Oproti loskému provedeni bylo letošní

opakování plastitjší. V prvé ásti dominovala slova nad
orchestrem. V druhé ásti mohl býti tento pitlumenjší.
Patrn zabrala „Boue" vtší ást zkoušek a na „Hym-
nus" se již nedostalo.

eská Filharmonie na desítiletou pam svého za-
ložení vzpomenula dvma koncerty. Prvý vnovala sklad-
bám Dvoákovým, jenž tehdy byl na jejich poadech nej-

astji hraným skladatelem eským. Krom poslední sym-
fonie a ouvertury „V pírod" objevil se opt jednou
málokdy hraný mistrv cellový koncert. H-moll koncert,
stojící na výši Dvoákových klassických symfonii, má
úlohy sólisty a doprovázejícího orchestru rovnocenn roz-
dleny, a byly svého asu obavy, je-li možno útlým hla-

sem sólového nástroje proniknout symfonický proud
orchestru. Vzácný host, pan PaulGriimmer, má veliký,

mohutný tón, jenž nikde nezanikl v hustém pletivu. La-
hoda a vroucnost jeho kantileny získala mu hojn pízn
v našem obecenstvu. Mén dokonale se mu daily ob-
tížné bhy v dvojhmatech, jež kupí veliké nesnáze.
V tch se mu nepodailo dosíci dokonalé istoty.

Pejeme eské Filharmonii a jejímu vdci p. dru
Vilému Zemánkovi zdaru a dalších úspch na mezi
nového desítiletí. Bohumil Vendler.

Smíchov. Koncert zpváckého spolku „Lukeš" na
Smíchov dne 28. m. m. pinesl smíš. sbory Novákovy
a Bendlovy, ženské Vendlerovy, mužský sbor Bruchv,
v provedení pelivém a zdailém. Sbormistr p. AI. Han-
sík pesn nastudoval a pevnou rukou ídil i sám dopro-
vázel s jistotou sob vlastni. Sólistkou byla sl. Sluko-
vová, která zdaile podala Schumannv „Karneval", a sl.

Rejholcová, která jako pvkyn ochotn zaskoila za
v Národním divadle zamstnanou toho veera, sl. Mi-
iovskou.

18J;iS|;igt|i8! dopisy m
Víde. Koncertní veer „Slavie". Po „Akademickém

orchestru" vystoupilo nkolik zpváckých spolk : Bendi,
Slovanský zp. sp. a Lumír, který uspoádal dva koncerty,

na nichž provedena i Mchurova kantáta „Štdrý den".
Akademie „Slavie" chtla representovati všecky slovan-

ské živly, zvábené Vídni. Setkali jsme se zde zejména
s tmi, jež do Vidn pivedla touha po zdokonaleni se

anebo vbec studium umní. Byl tu nejprve p. F. Smidt,

dle doslechu nyní nejlepší žák mistrovské školy prof.

Ševika na státní Akademii. Vedle Smetanova „Z domo-
viny" zahrál nám jakožto metu svého vysokého techni-

ckého umni fantasii na píse „Holka modrooká" od
svého mistra. Pan Šmidt ale hned v následujícím ísle
ukázal, že i citová stránka mu není cizí. Fibichova se-

lanka byla dobrým momentem, kde virtuos šel k nejvnit-

njšimu a prožíval nekonené krásy a klidným, snad
nejvíce uceleným podáním strhl pítomné ve veliký jásot.

Za applaus odvdil se houslista novou hrou (Drdlvo „Sou-
venir"). Ze státní Akademie pišel i druhý host : lyrický te-

nor Josipo Rijavec, pednášející z Bohémy arii básníka a se-

renadu A. Lajovice. Pi hrdinské písni Zajcov „Crnogorac"
promluvila ale krev — nadšeni slovanského bylo bez
konce a pvec Mihajlovi ji opakoval. Pan Dozela má
slušnou techniku klavírní, mže však zajisté se sviti
velikému virtuosu, který by ukázal mu cesty ku doko-
nání. Ve Vídni máme pece Godovského. Pan Savi za-

zpíval písn ruské. Ale sbor Polák, na který jsme se
nejvíce tšili a chtli jej srovnati se sbory jihoslovan-

skými a zdejším sborem Archangélského v ruském ko-
stele — nepišel! Vácslav Hanno Jarka.

I. mimoádný koncert orchestru hudebních
umlc 28. listopadu. Velký sál hudební spolenosti. Só-
listé : Anna Medekova, Oskar Dachs. Dirigent : Siegmund
v. Hausseger.

Koncerty „Tonkunstler" náležejí k oblíbeným a etn
navštvovaným. Programy úelné, bohaté a nové, jakých
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nepináší druhý orchestr, jsou zde mohutné plus. 'A ko-

nen : Sama kvalita a po Filharmonicích nejvtší poet-
nost: 100 hudebník.

I. mimoádný, koncert podroben nkterým zmnám.
Oskar Dachs, jehož jméno v tomto mst s vysoce vy-
pstnou klavírní kulturou jest jedno ze známjších, pro-

ponoval pvodn ajkovského klavírní koncert B-moll, ale

zahrál nám C-moll Saint-Saensv op. 44. Neuinil tak dobe.
Saint-Saens platil kdysi za nejvétšího francouzského hu-
debníka, ale dnes ztratiljjiž mnoho svého pozlátka a stojí

ped námi chudý a suchý. Jeho klavírní koncert úsenými
figurami v orchestru psobí na nás již píliš nucené.

A druhá vta je nejpozoruhodnjší vbec .z celé literatury:

Zde klavír doprovází a orchestr koncertuje. Zde
též sestoupil Saint-Saens již hodn hluboko : banalitou

zdají se býti rozezpívaná violoncella za triviáln basují-

cího klavíru. Ale za to potšila nás paní Anna Medeková,
mladodramatický soprán královské opery v Budapešti.
Chtla nám zazpívat aril z Massenetovy „Thais" (scénu
Miroiry, (Ah, je suis fatiguée á moudr), ale v poslední
chvíli teprve zamnila ji v arii z Gluckovy „Alcesty". (Di-

vinités du Styx !) Za to byli jsme jí neskonale vdni.
Jen více Glucka! Její. hlas nám pipomínal svojí šávou
a metalickým zvukem Theo Drill-Oridgeovou. Od R.
Strausse zpívala s orchestrem „Svod" (Verfuhrung) na
Johna Henry Mackeye. Je zvláštní ta erotika R. Strausse.

Jeho pokomponovaných sedm slok zdánliv, skoro nevi-
diteln lenných, je vášnivým, jedineným organismem,
který má exotickou vni a vše, co nás mže zaujmout
svým pítmím nálady a dramatickým, sžahajícím líením
uvádí nás do zázrané íše, jak milenec v básni slibuje.

„Apollinovu knžku" téhož nám zstala pvkyn bohužel
dlužna, ale ukázala nám v odmnu jako novinku dva
zpvy s orchestrálním doprovodem od Toni * Konratha
„Vor fernen, Bergen .dehnt sich mein Hag" a odu „Rinne
langsamer, meine Stunde". Mladý skladatel je violistou

Tonkunstler a vedle vídeského Marxe dobrým lyrikem.
Melancholické zabarvení je mu vlastní oblastí a názvuky
ze „Soumraku boh" nemají ovšem zde oné heroinosti,
jsou více pizpsobeny k autorovJllustraní schopnosti.

Jako host dirigoval Siegmund v. Hausseger, editel
koncert hamburské Filharmonické spolenosti a souasn
též dirigent Musealního spolku ve Frankfurt nad Moha-
nem. Je potomek slavného esthetika Friedricha, známého
jeho „Ausdruckstheorií", jež je jakýmsi pepisem.

Posledním bodem veera byla V. Beethovena' sym-
fonie C-moll. Tonkunstlei uinili dobrý tah, na programu
vytiskli essenci ze studie Theyerovy a co se týe ana-
lyse samé, nešli zde k moderním, ..by dobrým vyklada-
m, Beethovena, ale ku zajímavému srovnání použili více

než 100 let staré recense literáta E. T. A. Hoffmanna.
Veejnosti pražské tato zajímavá fakta pedkládám.

Thayer, který zasvtil celý svj život Beethovenovi a
obzvlášt jako Beethovenovi-lovku, dokazuje ve svých
dílech *), že asi v téže dob, kdy B. byl zamstnán kom-
posicí „Fidelia" a IV. klavírního koncertu G-dur, pracoval
též na této symfonii (1804—6). V posledním roce ji od-
ložil a dokonil radji tvrtou B.

Motivy k Allegru Andante a Scherzu jsou v skizzái
a povstaly mnohem díve. K „osudové" symfonii se B.
vrátil 1807 a dokonil ji na svých zamilovaných místech
v okolí Heiligenstadtu. Poukazuje, thematicky na rhyt-
mickou píbuznost, hlavních themat v C-moll symfonii a
v G-dur klavírním koncert. Tam objevuje se motiv
v sebe uzavený, zde jako lánek vtšího, melodického
celku. Nárty též jsou zaznamenány vedle sebe; od nich
ke konkrétnímu, definitivnímu umleckému/dílu nastává
ovšem proces velice dlouhý, ale v tom práv možno po-
znati velikost ducha, j a k udál se tento pochod. Jak
známo, dedikoval ji B. knížeti Lobkovicovi a hrabti Ra-

*) Alexander Wheelock Thayer : Ludwig v. Beetho-
vens Leben. 5 sv. 1866, H. Deiters Vgl. Riemann. Berlin
1872. Vgl. Weber.

Téhož : Ein kritischer Beitrag zur Beethoven-Litera-
tur 1877.

sonmoffskymu a provedena byla poprvé 22. prosince
1808 v „Divadle na Videce" souasné s Pastorální sym-
fonií a chorickou fantasií, jež zklamala.

Literát E. T. A. Hoffmann**) porozuml z málo sou-
asných Beethovenovi (mimodk zde paralela Wagnera
Baudeleirovo nadšení a pozdjší paížská revue wagne-
rovská, která sdružuje v sob svorné dva kontrastující

tábory: moralisty (Vilier) a sensualisty (Mendes a Ma-
larmé). Když roku 1810 vyšla partitura této symfonie,
píše Hoffmann v „Leipziger Allgemeine Zeitung" recensi
velice interesantní. V ní zápasí sice ješt se starými pojmy,
tetí vtu na p. jmenuje Menuettem a velice ujišuje,

že se niu nezdá žertovného (scherzhaft) karakteru,
ale zasloužil se o Beethovena plnou mrou, s odvahou
nazývaje jej prvoadým. B. mu píše po roce : . . . též
o mojí nepatrnosti jste psal, Vy máte tedy, jak musím
vit, jakýsi podíl na mn . . .

."

Hoffmann píše : „Máme-li mluviti o hudb jakožo
samostatném umní, máme míti na mysli jen hudbu instru-

mentální, která každou pomocí, každým pímskem jiného
umni pohrdaje, jen vlastní a v ní uznanou podstatou
umní ist uméní vyjaduje. Ona jest n e j r o m a n t i -
t j š í všech umní — ba skoro možno íci : sama ist
romantická. Píchu romantická jest ídká, ješt však idší
romantický talent; proto jest málo tch, kteí dovedou
rozzvueti onu Lyru, jež divuplnou íši nekonena otvírá.

Haydn pojímá lidské v lidském život romanticky, on jest

s mnohými shodný, Mozart dovolává se nadlidského, po-
divuhodného, co sídlí v duševním život. Beethove-
nova hudba hýbe pákou hrzy, bázn ped
dsem bolu a povzbuzuje onu nekonenou
touhu, jež jest pravou povahou romantiky. B e e t h o-
ven jest ist romantický (a proto též oprav-
dov hudební) skladatel a tím se stává, že mén
se mu daí vokální hudba, která neuritou touhu nepi-
pouští, nýbrž líí jen slovy vyjáditelné vášn, jako
v íši nekonena pociované; tím též instrumentální hudba
(pro jeho romantiku) málokdy obecenstvo uspokojí. Práv
toto v hloubku Beethovenovu nevnikající obecenstvo ne-
upirá mu vysoký stupe fantasie, ale naproti tomu však
vidí se v jeho dílech jen výkony velducha, který nesta-
raje se o formu, výbr myšlenek své horoucnosti a oka-
mžité fantasii penechává. Nicmén dlužno jej ohledn
osvícenosti postaviti vedle Haydna i Mozarta. On odlu-
uje své Já z vnitní íše zvukové a rozhoduje nad ním
jako neobmezený pán. Práv jako esthetití mitelé
v Shakespearu asto nad úplným nedostatkem pravé jed-
noty a vnitní souvislosti naíkali, tak vyvinuje se pi
velmi hlubokém vhloubání se do vnitní stavby Beetho-
venovy veliká osvícenost mistrova, které jest jen pravé-
mu veleduchu vrozena a živena ustaviným studiem to-

hoto umní. Hluboký v citu pináší B. romantiku hudby,
kterou se ve svých dílech s velikou dmyslností a roz-
vážlivostí vyslovuje. Recensent nikdy toho tak živ ne-
pocítil, jako práv pi této symfonii, která plyne až do
konce a dosáhla takového stupn oné romantiky B., kte-

rou žádné jeho dílo ješt nedosáhlo a která též po-
sluchae nezvratn unáší do divuplné íše duch neko-
nena."

O posledních akkordech: Ony psobí jako ohe, jež

dlužno mysliti jako neustále potlaovaný, ale který též

opt a opt vrhá do výše v jas šlehající plameny.
Vácslav Hanno Jarka.

koncertní ruch mm
Domažlice. Koncert „erchovana" dne 7. prosince.

Úinkují : Pvecké sdružení uitel z Plzeska. Dirigent

u. Frant. Krofta a hudební skladatel J. Jindich. Poad

:

1. Smetana: „Vno" a Dvoák: „Milenka travika". 2. Fi-

bich: „Tichá noc", Foerster: „Polní cestou" a Novák:

**) Kritiky" Hoffmannovy pojaty jsou do souborného
vydání jeho spis a vydány u H. v. Ede-ho v Kolín n. R.
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„Kyjov". 3. Jindich : „Oráova píse" a „Mj první máj".
4. Jindich: „Sen", „Vzpomínání" a „Furiant", klavírní

skladby (skladatel). 5 Jindich : „Ticho", „Notturno", „To
vdl bych rád" a „Veer". (Zpívá u. B. Kranda.) 6. Jin-

dich: „Je v každém srdci struna napiata" a „Modrý
zvonek". 7. Smetana: „Rolnická". 8. Jindich: „Nad Lu-
ženci", „Na rozlouení" a „Dyž sem koníky". Z „Chod-
ských písní", pro mužský sbor.

Dvr Králové nad Labem. Koncert hudebního spolku
„Dvoák" dne 15. prosince. Poad: 1. Verdi: Slavnostní
pochod z op. „Panna Orleanská". 2. Smetana: Pedehra
k opee „Libuše". 3. Beethoven: Septett op. 20. 4. Dvo-
ák: Slovanský tanec ís. 2, op. 46. 5. Volkmann: Sere-
nada ís. 3, cello solo, s prvodem smycového orchestru.
6. Starý: „Vítzství Slovan", pochod. 7. Renner: „Val-
ík vil", intermezzo. 8. Nedbal: Sms z baletní panto-
mimy „Hloupý Honza". 9. Petrovi: „Vítzný pochod
ernohorskosrbský". (Dirigent pan

f. Renner.)
Hoice. Zpvácký spolek „Ratibo" provedl dne 7. a

8. prosince parodistickou operu o 3 jednáních s pede-
hrou: „Edip kráP od K. Kovaovice. Operu nacviil a
ídil sbormistr p. enk Pila. U klavíru si. Otilie erná,
u harmonia p. MUDr. Zedníek Václ. Režii vede

v
p. Fr.

Vejs. Úinkující : Lajos, p. Maixner Fr.
; Jokasta, p. erný

Ant.; Edip, p. Brož Vil.; pastý, p. Dmych Bet.; Pythia,

p. Vejs Fr.
;

Sfinx, p. Hanzl |ar.
;

profesor lékaství, p.
Tma Leop.

Msto Nové (Mor.). Hudební sdružení ui-
telské koná zde svj šestý koncert dne 12. ledna 1913
a projektuje jako v minulé sezón zájezdy do Žáru, By-
stice a Tišnova. Na programu koncertu novomstského
je smycový orchestr (Dvoákv Valík . 4 , Su-
kv Menuet, ajkovského Andante cantabile a Valík ze
Serenády, Griegovy Elegické melodie a Konvalinková
Ukolébavka a klavírní skladby Llsztovy, Brahm-
sovy, Sukovy a Smetanovy. Dirigent skladatel Karel Kon-
valinka; klavírní ísla VI. Rohlík.

Plze. Novákv koncert „Hlaholu" dne 13. prosinee.
Poad ze skladeb Novákových: 1. „Trio" pro klavír,

housle a violoncello. (Paní Vida Talichová, pp. N. Kubát,
Jan Talich.) 2. „Ballada na Váhu", mužský sbor. 3. „Chva-
lozpv", „Cestou z rána" a „Stesk" (slena A. Nováková.)
4. „Primula veris" a „Velebná noc", dámské sbory
s prvodem klavíru. 5. „Už to žito na souvrati" a „Kyjov,"
mužské sbory. 6 „Ranoša" a „Zakletá dcera", ballady,
smíšený sbor s prvodem klavíru na 4 ruce. Doprovod

:

slena A. Skálová a pan Betislav .Picka. Dirigent N.
Kubát.

Tábor. Koncert Jihoeského pveckého sdružení ui-
telstva dne 22. prosince. Poad: 1. Smetana: „Vno".
2. Klika: „Já v snách t vidl". 3. Hoffmeister : „Pohádka".
4. Vendler: „Mrtvá láska". 5. Kížkovský: „Utonulá".
6. Malát: „Proto jsem si kanafasku koupila", Jindich:
„U našich stájú" a Malát: „Jakú sem si frajírenku zami-
loval". 7. Saint Saens : „Ped bojem". Dirigent J. Ma-
sopust.

HUDBA CÍRKEVNÍ
Rajhrad. V nedli dne 8. prosince. Mše od J. Ne-

švery Op. 60. Graduale Witt: „Benedicta es". Offertorium
Ett: „Ave Maria". Mitterer: „Tantum ergo". Žalmy na
nešporách: Cima

UPRÁZDNNA MÍSTA
Uprázdnno jest místo iditele kru v Blohrade,

lázních. Žádostí hrab. patron, úadu, který i podmínky
sdlí.

ODEBÍREJTE A ROZŠIUJTE „DALIBOR".

Prémie „DALIBORA"

zdarma
Hudební kapesní kalendá

„Dalibora"
NA ROK 1913

s bohatým obsahem a praktickými ru-
brikami tm, kdož pedplatí „Dalibora"

nejpozdji do konce prosince

na celý rok
t. j. K 9*60, do ciziny 12 K pouze

v administraci naší.

1RUZNE ZPRÁVY1
* Známý a oblíbený uitel hudby a majitel hu-

debního ústavu, pan Jos. Novák dovršil v uplynulých
dnech desítiletí své skladatelské innosti. Vydal celkem
48 rzných sešit, v 83 úpravách, vtšinou skladeb to

snadnjších, líbivých a melodických, jež ureny jsou
žactvu klavíru, houslím a citee se uícím, za zábavnou
pomcku.

* Dvorní kapelník Raabe nalezl v Lisztov Museu ve
Výmaru dosud neznámou jeho skladbu „Titus" pro sólo-

vý bariton s prvodem orchestru. Text napsal Lisztovi

leganí rada F. v. Schober.
* Jubileum Karla Kovaovice. V nedli 8. t. m. shro-

máždil se v editeln Národního divadla personál opery,
kapelníci, sólisté, sbor a delegáti ;orchestru, aby blaho-
páli chefu opery k 50. výroí jeho narozeni. Kovaovic
uvítán mužským sborem, naež proslovil regiseur p. Ad.
Krósing krátkou e. Jubilantu, který na uvítáni odpovdl
nkolika srdenými slovy, odevzdány byly adresy. Aktu
pítomen byl editel p. G. Schmoranz a rada zemského
výboru dr. J. Šafarovic.

* Oprava. V pedešlém ísle „Dalibora" (8.-9.) byl

referát o Piskákov operett „Osudný manévr" omylem
umístn v rubrice „Koncerty" (místo „Divadla") a referát

o provedení Nešverova „Joba" v rubrice „Kritika" (místo
„Dopisy").Ml

Skolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,
koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A SVNOUÉ v Hradci Králové.

Nejdokonaleji hudební nástroje ze deva i kovu.
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Práv vyšel skvostný pochod

Vítzství Slovan.
Slavnostní pochody na motivy hymen bulhar-

ské („Šumí Marica") a srbské a národní písn
„Onam, onamo" složil Em. Starý.

Pro piano 80 halé, pro orchestr 2 koruny.

Práv vyšlo!

Duoák: 4 duojzpuy
na texty mor. písní pro dva hlasy s prv.

klavíru. Op. 38.

1. Marná nadje.
2. Pozdrav z dáli.

3. Vnec.
4. Bolest.

Klavírní výtah K 2"—
, hlasy po 40 hal.

s prvodem klavíru, 9 nejslavnjších jeho
skladeb, mezi nimi i slavná HUMORESKA
op. 101 . 7 v úprav Wilhelmyho, pouze
za 3 K. (Humoreska sama stojí K 1-80, jest

tudíž ostatních 8 skladeb za pou-
hých K 1 20

<g *» malých koncertních kus pro
I <9 housle a klavír složil Norb. Kubát.

Op. 20.
Obsah: 1. Melodie. 2. Gavota. 3. Valík. 4.

Menuetto. 5. Humoreska. 6. Veerní písn.
7. Menuetto II. 8. Menuetto III. 9. Ukolé-
bavka. 10. Slovácká. 11. Humoreska II.

12. Air. 13. Snní.
Cena K 3*60.

Salormí album
pro piano na 2 ruce. Svazek II. Upravil
E. Kraus. Místo ca 28 K pouze K 1-80.

OBSAH: 1. Bach, Probuzení jara. 2. Badar-
zewska, Vyslyšená prosba. 3. Ascher, Dozia.
4. Wollenhaupt, La Gazella. 5. Ascher, Fan-
fáre militaire. 6. Wallace, Mallace,MaIá konc.
polka. 7. Richards,Victoria. 8. Richards, Veerní
píse ptáete. 9. Oesten, Alpy v zái. 10. Oe-
sten, Nové jaro. 11. Egghard, Štyanova touha
po domov. 12. Ketteler, La Chatelaine.

Sv. I. obsahuje 14 skladeb také za K 1 80.

Kdekoli vydané nebo inserované cizi

hudebniny stále na sklad.
Zásilky též na ukázku a na splátky.

Seznamy zdarma.

Hudební a klavírní závod — antiquariát

Mojmír Urbánek,
komorní dodavatel,

Praha II., Jungmannova tida 14,
Hlávkv palác.

Nejrozsáhlejší hudební obchod v Praze.

FrftSTEROVY KLAVÍRY
F&RSTEROVA PIANINA
F&RSTEROVA HARMONIA
dostati lzevc všech lepších skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.

ZaloZeno 1859. ZaloZeno 1859.

AfOEEROF
HRADEC KRÁLOVÉ
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•MBaaa

PRO mW
k uctni památky

Jaroslava Vrchlického
doporuujeme následující skladby z jeho básní

:

Melodrama.
Královna Emma. Melodram od . . Zd. Fibicha

(K 2 40)

Písn pro 1 hlas s prv. klavíru.
Nocturno K. Bendi

(K 1-50)

Modlitba. (Písn soumraku. 6 písní)Jos. B. Foerster
(2 K)

Jak drahokam) (Milad.
Píse j 3 písn)

Dumka. (tyi písn)

Sny o štstí. (Cyklus 8 písni) . .

Pijácké písn. (Cyklus 13 písni)

K. Hoffmeister
(2 K)

Staré kouzlo noci letni. (Serenády. 6 písní.)

K. Hoffmeister (2K)
Malovala na chaloupku. (Pomnnky 6 písní.)

J. Malát (K 2-40)

Modlitba. (Pt písni.) J. Malát
(2 K)

. . J. Malát
(K 1 50)

Ad. Piskáek
(3 K)

. K. Pospíšil
(K 3 60)

6 jen se divej. (Dv písn) K. Šikl

(1 K)

SoS!15SS:}(Rzné nálady> E
-
Tregler

ViSf když se napije pták. (5 písni. Op. 20)
B. Vendler (K 160)

Dvojzpvy.
Motýli. Pro soprán a alt s prv. klav. . V. Rihovský

Part. K 1-50, hlasy po 30 h.

Mužské sbory á capella.
Pod oknem (s tenor, sólem.) (21 muž. tverozpv)

Jos Holý .... Part. 4 K, hlasy po K 1-20

aIu»sna \ (6 m"ž - sbor op. 37) Vítz. Novák

pdíimnlí.7 Part K 2<4
°) h,asy P° 80 h

Ženský sbor s prvodem.
Jaro.

\ (4 sbory op. 14) . . . Ed. Tregler
Opuštný. / Part. K 1-80, hlasy po 80 h

Smíšený sbor s prvodem.
Slavnostní zpv op. 113 . . . Ant. Dvoák

Part. 3 K, hlasy po 40 h.

Prvod orchestru pjuje se v opise.

Veškery zde uvedené skladby hodí se dstojn
do programu posmrtných slavností Jaroslava

Vrchlického.

K dostání též ve všech venkovských knihkupectvích
jmenovit u nakladatale

MOJMÍRA URBÁNKA U PRAZE
komorního dodavatele,

Jungmannova t. 14, Hlávkv palác.i

KABARETNÍ
ZPVY

pro jeden hlas s prvodem piana.

POSPÍŠIL:
Píse o liftu K 1-50. - Tulaka K 1-50. - Kanto-
rovic Madlenka K 150. — Ze zašlých dob 2 K. —
Chanson o padlané bankovce K'150. — Tipmam-
selka K 1-50. — Prádelko paní Marty K 1-50. —
Kdybych já ml milion a Krmáko má hezká K 1-50.

— Chanson K 1-50. — Angelina neboli Otrávená
láska, Serenáda na rozlouenou 1 K.

PROVAZNÍK:
Pan Johanes a panna Pavlínka K 120. — Kde,
prosím, .jste tu smlost vzal? K 1'50. — Nedoroz-
umní K T50. — Slena z promenády K 180. —
Dve s pentlikami K 180. — Chanson o" slen,

která se vdala K 1 80.

PrauÉ vyšlo! Práv vyšlo!

ii o i mne.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 2 40.

. vašaty Chnny.
. 1. Ballada o chudé švadlen. (Hašler.) K.150
. 2. Diskrétní romance. (Vyskoil.) K 1*80

(S cellovým sólem.)

. 3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.
(Hašler.) K 1 50.

Nejvtšf výbr kabarelni a humo-
ristické literatury. Seznamy zdar-
ma. Celé programy sestavíme

zdarma.

Nakladatel

MOJMÍR URBÁNEK, PRAHA
Jungmannova 14 (Hlávkv palác).

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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RUDOLF ZAMRZLA:

RICHARD WAGNER.
Životopisný nástin.

(Pokraování.)

O den pozdji pijela také knžna Wittgesteinova

s dcerou. S jásotem uvítán byl mistr mladýni enthu-

siasty. Po nkolika dnech odebrala se celá spole-
nost do Strassburgu a odtud zpt do Nmecka, zatím

co Liszt a Wagner odcestovali do Paíže. V Paíži

setkal se Wagner poprvé s Lisztovými dcerami,

Blandinou a Cosimou. Po Lisztov odchodu vrátil se

také Wagner zpt do Curychu a pistoupil ku kom-
posici prvé ásti Nibelung, „Das Rheingold". Do
jara roku 1856 ml býti celý cyklus hotov a v lét
roku 1858 proveden. Že jeho nadje byly jen vzduš-

nými zámky, poznáme záhy.

Poátkem listopadu 1853 poal po šestileté pe-
stávce s komposicí a v kvtnu roku 1854 teme
v dopisu adresovaném Fischerovi : „Tyto dny dokon-
ím po dlouhé dob zase svoji prvou partituru („Das
Rheingold")." Páce chopil se Wagner s ohromným
enthusiasmem. „S jakou vírou a radostí p stoupil

jsem k této hudb" — píše Lisztovi — „s pravou
zoufalou zuivostí jsem pokraoval a konil"

!

Pomry jeho byly stále velice neutšené. Kruh
pátel okolo i ho seskupený nenahradil skutený hu-

dební život, jejž poteboval „Nálada ku práci do-
stavuje se v mém pustém život stále ideji, bez
jakéhokoli povzbuzení k mému umní, nebudu asem
s to je provádti. Pokud jsem psal knihy a verše,

šlo to ; ale pro hudbu potebuji jiný život
;
potebuji

samotné hudoy ; takto ale podobám se nkomu, jenž

ohe udlati chce a má sice svtlo, ale nemá díví."

Úirapy jeho bezmála konily beznadjí a nejer-
njši pessimismus zmocoval se jeho duše. A zde
nastává nový obrat v jeho duševním stavu. „RjzIu-
štní rozporu mezi ideálem a skuteností na podkladu
reálnosti je nemožné, utrpení je potebou, genius

musi býti sám, nebof je jinak utvoen než lidský zá-

stup." Zde v Schopenhauerovi našel Wagnerúv pessi-

mismus posilu a rozluštní a on se vrhl do proud
myšlenek velikého filosofa.

V Schopenhauerovi nachází Wagner nejen vysv-
tlení rozpor svého života, ale také uiasnní stávajícího

nesouhlasu mezi názory vyslovenými ve spisech a

svými výtvory hudebními. Z tchto dojm vybavil se

nártek nové práce, „Tristan und Isolde".

Ku konci roku 1854 dokonena byla „Walklira".

Mezi tím obdržel Wag íer nabidku z Londýna,

aby ídil filharmonické koncerty. Nabídka tato byla

pijata a odjezd ustanoven na msíc únor. Díve
však ješt ídil Wagner v Curychu koncert, ve kte-

rém provedl pepracovanou „Faustovskou ouverturu".

Také „Tannháuser" proveden byl dvakráte v mst-
ském divadle.

Cestou pes Paíž pijel Wagner poátkem bezna
do Londýna (1855). Toto londýnské tymsíní
intermezzo nezanechalo v nm v žádném smru pí-
jemné vzpomínky.

Bhem tchto ty msíc vypuklo nkolikráte

mezi ním a iditeli filharmonie nedorozumní, pro

skladby na program postavené. Wagner byl v Lon-
dýn velice nespOKojen. „Vidím, že musím býti po-
trestán pro sv< ji hloupost, že jsem tuto zpozdilou na-

bídku pijal. Žiji zde jako proklatec v pekle. Nevil
jsem, že budu nucen znovu tak hluboko klesnout.

Schází ješt, abych musil zase dirigovat „Martu";

takový koncertní program se k tomu schyluje."

Jeho nadje, že dokoní zde instrumentaci „Wal-
ktiry", nesplnily se a s netrplivostí poítal Wagner,
kolik ješt koncert zbývá mu k di-igování.

Dc?n posledního koncertu se konen piblí/il a

koncert sám byl pro nho velikým zadostiuinním
za výpady londýnské kritiky. Ovace uspoádané obe-

censtvem a orchestrem byly velice srdené a Wagner
sám píše, že „jeho rozloueni s hudeb ííky a poslu-

chai žádným srdenjším výrazem svého druhu pe-
konáno býti nemohlo". (Mein Leben, str. 614.)

Pobyt v Londýn ml nepatrný hmotný výsle-

dek, pinesl ale Wagnerovi nové umlecké styky.

Byl to pedevším Práger a pak Klindworth,*) s ni-

miž nejastji picházel do styku.

Také s Berliozem, který byl pozván do Lon-
dýna k dirigování dvou koncert, navázal zde bližší

styky. Posledního dne msíce erv a pibyl Wagner
opt do Curychu, pesídlil ale záhy do Seelisbergu.

*) Známý upravovatel klavírních výtah z Wagnero-
vých partitur.
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Instrumentace „Walkury" šla velice pomalu ku

pedu. Wagner nebyl pipraven na tak trvalé peru-
šení práce, což mlo za následek, že konen ztrácel

souvislost mezi úplnou partiturou a svými nártky,

které stávaly se pro nho nejasnými. Práce, která

byla jedinou jeho útchou, stávala se mu bemenem a

chu k ní mizela asem úpln. Také nkolikráte se

opakující nemocí (rže ve tvái) zdrženo bylo do-

konení „Walkury" velice znané.
Konen v dubnu roku 1856 dokonen tetí akt

a odeslán za díve již poslanými dvma akty Lisztovi.

„Tvoje „Walkura" došla a rád zapl bych Ti

tisíci hlasy Tvj sbor z „Lohengrina" : „Tof zázrak
— tof zázrak I" Tmi slovy uvítal Liszt Wagnerovo
dílo.

V íjnu téhož roku uskutenila se Wagnerem
toužebn oekávaná žádaná tetí návštva Lisztova

v Curychu.

Wagnerovi byla tato návštva opravdu tím, ím
byla bohm ve Walhale pítomnost Freiy, pramenem
zdraví, dobré mysli a omládnutí. V listopadu pod-

nikli pátelé výpravu do St. Gallen, kde Wagner í-

dil Beethovenovu r Eroicu" a Liszt svoje básn „Pre-

ludes" a „Orfeus".

Hned po dokonení instrumentace „Walkiiry" pi-

stoupil Wagner ku komposici „Siegfrieda". Mezi

tím byl však náhle perušen pátelský pomr
s K. Rittrem a Wagner byl nucen vzdáti se renty,

jíž od matky jeho požíval. Ješt díve nabídl Wagner
firm Hártelov do nákladu „Ring des Nibelungen",

vyjednávání však nevedlo zatím k cíli.

„Siegfried" pokraoval velice pomalu. Píinou
bylo nervové rozrušení, jímž Wagner delší již dobu
trpl. V lednu roku 1857 dokonil prvé djství ve

skizzách a pistoupil hned k instrumentaci, ale neklid

v jeho dom*) nedovoloval mu soustediti myšlenky

na vážné práci.

Tu nabídl mu Wesendonck k pobytu malý domek
za mstem a Wagner ovšem nabídku s radostí pijal.

Koncem dubna roku 1857 pesídlil do nového bytu

ili, jak jej nazýval, do svého „asylu". Roní renta

pí. Ritterové byla mu opt slíbena a také Lisztova

myšlenka — provésti „Nibelungy" ve Výmaru — zdálo

se, že dojde uskutenní. Nadje však se, bohužel,

zase nesplnily. Vyjednávám' o „Nibelungy" s Hártlem

rozbilo se úpln a také velkovévoda výmarský, který

chtl vystavti prozatímní divadlo za úelem prove-

dení „Nibelung" ve Výmaru, vzdal se této myšlenky.

Tyto a mnoho jiných okolností pelomily konen
i železnou vli jeho, Wagner dokonil polovinu dru-

hého djství „Siegfrieda" a práci odložil. Úplná

beznadjnost, že by kdy snad dosáhl pi panujících

pomrech provedení „Nibelung" valn pispla
k jeho rozhodnutí. „Když tak odkládám jednu nmou
partituru za druhou, abych je nikdy více nerozevel,

pipadám si asem jako námsíník, který není si

vdom svého poínání. Pohlédnu-li pak od tchto

partitur do jasného dne, do onoho strašlivého dne

naší nmecké opery, s jejími kapelníky, tenoristy,

•) V dom, v nmž Wagner bydlel, bylo p t klavír
a jedna flétna.

zpvakami a repertoirní hrzou, musím se sám smáti

a mysliti na hloupost, kterou tu provádím." K od-
ložení Siegfrida pimla jej také jiná okolnost. V kvtnu
roku 1857 obdržel nabídku od císae brasilského

komponovati operu pro italské divadlo v Rio de Ja-
neiro. Nemožnost pijetí této nabídky je na první

pohled patrna, pes to však zabýval se Wagner
touto myšlenkou vážn, ovšem potud, pokud se jed-

nalo o komponování samostatného díla pro jeden

veer, v jehož provedení mohl spíše doufati, než
v provedení celé trilogie. Ješt jiné vnitní po-
hnutky mly tu rozhodující vliv. Pimknutí k Schopen -

hauerovi a události posledních msíc jeho vlastního

života mocn jej pouialy k dílu, o nmž již byla

zmínka: „Tristan und Isolde". Zde nutno zrní niti se

o jeho „Isold", o té, ku které byl po leta pipou-
tán istým, niím nezkaleným citem lásky. A tato

bytost, která jediná svým kouzlem zpsobila, že

Wagner po léta byl vbec s to žiti se svou chotí,

pes základní rozdíly jich povah, byla M a t h i 1 d a

Wesendonckova. Ona byla jeho hvzdou v tem-

notách a jeho vdím geniem v beznadjnosti.

Ani z tohoto istého pomru nebylo však Wagne -

rovi páno dlouho se tšiti. Okolnosti vedly k roz-

tržce s chotí a k jeho odjezdu do Benátek.

Dlouho toužený a konen nalezený domov nucen

byl Wagner znovu zamniti cizinou. K tomu pidru-

žilo se ješt nedorozumní s Lisztem, které mlo
za následek roztržku a nkolik let trvající napjatý

pomr mezi obma. Pobyt v Benátkách byl mu ko-

nen znemožnn rakouskými úady a Wagner od-

cestoval do Lucernu, kde v osamlosti a bíd do-

konil tetí djství T r i s t a n a. Partitura byla hned

poslána Hartelovi, který dílo pijal do nákladu. Zatím

utváily se pomry ve Francii pro nho a jeho díla

dosti pízniv a Wagner odhodlal se proto pesídlit

do Paíže. Prostedky hmotné opatil Wesendonck
získáním partitury „Nibelung" za 24.000 frank.

Koup ta nebyla ovšem niím jiným, než taktním po-

skytnutím prostedk, nebo Wesendonck ctil Wag-
nera pes to, že napjetí mezi nimi bylo svého asu
dosti znané.

„Tristanem" zakonuje Wagner tuto bez mála

deset let trvající periodu svého života. V historii

hudby znamená „Tristan" vyvrcholení epochy wag-
nerovské. Desetiletí, jež dlí jej od „Lohengrina", je

mezerou nepeklenutelnou. Veejnost nemla pro

Wagnerovy spisy theoretické pražádného porozumní

a stála nyní ped hotovým dílem, zralým plodem,

vyrostlým z onch názor tam uložených. Není tím

ovšem eeno, že by toto dílo bylo vytvoeno podle

šedých theorií. Wagnerovi bylo jasno, že veškery

své theorie a svj systém daleko pekonal, ze své

práce theoretické erpal jen posilnní rovné tomu, jež

kdysi vyplývalo ze studia nejtžších kontrapunktických

úkol. A touto silou, která z onoho posilnní vyplý-

vala a která jedin mohla vytvoiti veliké dílo, byla

„samostatnost a jistota". Zde není více

žádných vztah ku skladatelm jiným, úplná samo-

statnost je nejpíznanjší známkou díla vytvoeného

s takou neochvjnou jistotou.
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Wagner poznal povst o Tristanu ješt v Dráž-

anech, a sice z Kurtzova zpracování báje Gottfrieda

ze Strassburgu. Wagnerova báse není ovšem pe-
básnním jmenované báje (to bylo u nho nyní vcí
zhola nemožnou), ona je dílem úpln samostatným,

od oné báje základn se lišícím. Již pomr Tristana

k Isold spoívá na zcela jiných základech. Tam
motiv ist vnjší, „Nápoj lásky", zde u Wag-
nera vnitní cit, vzplanutí lásky již tehdy, kdy pohled

ranného Tantrise poprvé padl na jeho ošetovatelku

Isoldu. Tam nápoj lásky je základním motivem ce-

lého dramatu, zde ale jen vnjší náhodou, která od-

krývá dávno procítné. Tam Tristan i Isolda hledají

život lásky, zde touží oba po spojení ve smrti.
jako pi Holananu, tak také nyní byly životní

události vlastní píinou, jež pivedly Wagnera k po-

vsti o Tristanu. Wagner sám prožil ve svém po-

mru k Mathild Wesendonckové to, co prožívá

hrdina jeho díla. Je proto „Tristan" pravou písní

„o vné to uze".
Báse Wagnerova je sama o sob d r a m a t i-

ckým divem. V nkolika scénách je obsah báje

nejen vyerpán, ale zárove také prohlouben. A hudba ?

Ta zstane vrcholným bodem hudby dramatické,

jehož dosíci bude navždy marnou snahou celých vk.
Pihlédneme-li k technické stránce díla, vidíme,

že zpsob komposice „Holanana", vyvrcholený

v „Lohengrinu", jeví se tu docela v jiném svtle.

V tomto smru je to vrchol všeho dosažitelného.

Jako již v „Lohengrinu", tak také zde je „píznaný
motiv" podstatou této hudby, je ho tu ale užito v míe
nepomrn vtší a se stanoviska hudebního zpraco-

vání vládne tu v pomru k „Lohengrinu" úplná

samostatnost.
*

Bezmála deset let prožil Wagner v Curychu. Zde
povstala díla, která znamenají vrchol jeho tvorby a

Wagner sám pozdji pi vzpomínce na ony asy
praví: „Je mi jasno, že nikdy více nenajdu nic no-

vého." Tato epocha nejvtšího rozkvtu a rozmachu
jeho sil byla pro nho zásobárnou, z níž erpal po
celý zbytek svého života. (Pokraování).

BOLESLAV KALENSKÝ:

DVOÁKIANA.
v.

Fr. X. Šalda — nový protidvoákovec.

Plná tyry desetiletí uplynula práv od prvých osob-
ních styk tvrího umlce Antonína Dvoáka a
jeho krasovdeckého hodnotitele Otakara
Hostinského. Záhy potom nastalo mezi nimi úplné roz-
rznní a rozchod pro melodram a Wagnerovo hudební
drama, ovšem rozchod toliko v pojetí úkol eského
umní, ne rozchod osobní. Rznost mínní obou muž,
umlce a jeho posuzovatele, nezstala v jejich osobních
stycích arci bez naptí, zaujatosti a licomrnosti, zvlášt
silné na stran prof. Hostinského. Dosvdil to loni žák
Hostinského, prof. Nejedlý, vydáním velice protidvoákov-
ských, sesmšujfcích anekdot z rukopisné pozstalosti
svého mistra. Po pesvdujícím vydání tohoto velevzác-

ného dokladu jest ovšem nesporno, j a k velice zlovolný

byl profesor Hostinský-lovk a jak vysoko cítil se po-
výšeným nad Dvoákem-umlcem. Protivy jejich ná-

zor vynikly však — zásluhou prof. Nejedlého — plnou
mrou teprve po jeho skonu. Za života Hostinského jeho
styky s Dvoákem zachovávaly vždy ráz spoleenské
uhlazenosti a zdvoilé snášelivosti. Širší veejnost eská
nemla jasného pontí, namnoze ni tušeni, že Hostinský
svojí krasovdeckou a novináskou inností, pi velikém
spoleenském vlivu svém, byl záškodným zlehovatelem
domácích úspch Dvoákových v oblasti svého milova-
ného koníka „spolku umn" (Kunstvereinu) : symfonické
básn a zpvohry. Zlehiti svtové úspchy Dvoá-
kovy na obou polokoulích naší zem krasovdecký vliv

Hostinského ovšem nestail. Prozírav a moude —
mlel. Doma, u nás v echách, svoboda jeho protidvoá-
kovské psobnosti nebyla však po celá tyry deseti-
letí nikdy a nikým — vyjímaje Fr. Pivodu — omezo-
vána, ni odsuzována. Nikdo proti ní veejné také nevy-
stoupil a nebrojil, a znehodnocovaný Dvoák byl by
mnohdy rád a vdn vítal záštitníka, spoleensky stejné

uhlazeného a obratného, jakým byl mezi jeho protivníky

Hostinský, který by ho bránil proti natahování na Pro-
krustov loži spolku umn, na nž lehati nechtl, maje
svoje vlastní cíle a míry, jako umlec — eský.

Protidvoákovství jest u nás tedy zjev tyry
desetiletí starý. Nyní rozpoutaný boj „protidvoá-
kovcú" — jak nazývá se sama krasovédecká strana
Hostinského s prof. Nejedlým v ele — nevnáší v osvtný
život eský v podstat vci pranic nového.
Ben Akibo — to vše již tady bylo

!

Dnešní boj školy prof. Hostinského proti Dvoákovi
jeví tedy nesporn mnoho úsilí vzbuditi hojn zbyte-
ného šumu a pozornosti. Zasvcenjším znalcm um-
lecky spoleenských pomr eských za poslední tyry
desetiletí nejeví se a nemže se jeviti nežli pevratnou —
bouí ve sklenici vody, bojem vrabc proti orlu. Dobe
to vystihl dnešní vdce protidvoákovc, prof. Nejedlý,
který napsal, že projevm pedních stráží jejich voje
(prof. Jos. Bartošovi a prof. Vladim. Helfertovi) „piítá
se neobyejný význam a zvláštní vsí la, neb
na vrabce nestílí se z houf nice" (eská Kul-
tura, ro. [., ís. 6, str. 186).

To byl jednou aspo odkrytý, upímný projev, ovšem,
trochu znehodnocující a zlehující oddan harcovnické
služby jeho vlastního švakra, prof. Helferta i prof.

Bartoše, muže v eské spolenosti naprosto neznámé
spoleenskými nebo umleckými iny kladné hodnoty.
„Dalibor" od poátku obnoveného protidvoákovského
boje se strany „mladých" neustal proto ukazovati na jeho
vlastni pvodce v minulosti : prof. Nejedlého a zvlášt
jeho mistra — prof. Hostinského. Osoby jejich pisluho-
vatel pezíral úpln jako posud. Zminil-li se o nich, bylo
to vždy toliko ve vztahu k sporné vci: znehodno-
cování umleckého odkazu a významu Dvoákova.

Dnešní protidvoákovci, jako ped mnoha desetiletími

Hostinský a jeho etní stoupenci, nyní nemohli by si také
stýskati na omezování svobody projevu svého mínní a
úsudk v hudebním svt eském. Ta jest a bude j i m
pána pln, bez násilného, arci však marného zakiko-
váni — jak pedloni uinil prof. Nejedlý proti ,prof.

Steckerovi po jeho velevýznamné pednášce v „eské
Akademii" o pomru prof. Hostinského k Smetanovi —
jako si ji pedstavitelé hudebního svta eského vyhra-
zují zase rovným právem arci také pro sebe.

Mezi starými protidvoákovci z let sedmdesátých a
mladými protidvoákovci dneška je však rozdíl : rozdíl ne
v zámru, ale rozdíl v jeho s po 1 e e n s k é m pro-
jevu a ve snaze dosíci ho. Zde nápadn vyniká ne-
dostatek soudobých protidvoákovc proti starým z let

sedmdesátých : smysl pro spoleenskou uhlazenost, jíž

Hostinský a jeho straníci získávali úcty též u protivník.
Hostinskému budou životopisci Dvoákovi vždy plným
právem vytýkati vdeckou zaujatost a jednostrannost
v opomíjení a pezírání skutených zjev, které dle

jeho vlastního piznání nehodily se mu do jeho kráso-
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vdeckých úvah a soustavy. Ze spoleenské hrubosti

dnešních protidvoákovc Hostinský však nebyl a

nebude obvinn nikdy a nikým.
A práv tato hrubost, nedstojná opravdových

vzdlanc, byla píinou „protestu" jedenaticeti nej-

pednjších pedstavitel hudebního svta eského, otišt-
ného v prosinci minulého roku ve všech elných denní-

cích. „Každé vcné a slušné kritice piznáváme
plnou volnost, nemžeme však pihlížet! klidn ke
projevm netaktním a urážlivým" — je v nm
psáno doslovn. „Pokládáme svojí povinností ohraditi se

veejn proti projevm fanatické zaujatosti a

protestujeme proti hrubému a nízkému
tónu".

Toto veejné ohrazení celého hudebního svta e-
ského — vyjímaje staršího protidvoákovce Jos. B. Foer-
stera a mladšího Ot. Ostrila — nazývá záložník nejpo-

slednjší domobranné výzvy protidvoákovc, Fr. X. Š a l-

da, „demagogickým novináským cárem" a „štvaním proti

pesvdeni, rozumu a zpsobm mladých hudebních spi-

sovatel — eské veejnostní (sic) ulice
-
' (eská Kultura,

L, seš. 6., str. 192). A dále obhajuje spisovatelské innosti
švakra prof. Nejedlého proti mínní celého hudebního
svta eského, že jsou to „stati klidné a vcné tónem
i formou, které nedokazují nezralost a nevychovanost.
Oba spisovatele" — prof. Bartoše i Helferta — „hudební
cech (svým protestem) pohazuje blátem" (!) a „komorní
virtuos Fr. Ondíek (svým samostatným dodatkem v pro-

testu spoleném) štve policajtsky — až to jest (panu Fr.

X. Šaldovi) pímo odporno".

Pan F. X. Šalda za své mnoholeté spisovatelské p-
sobnosti otiskl mnohý úsudek, který svým hrubým raže-

ním padlk nenabyl a nenabude nikdy hodnoty ber-

ného peníze. Pouliní zpsob a slovník, jehož nkdy rád

užívá, obohacuje eskou mluvu podskalskými názvy, je

také dávno znám. Posud uml si však zachovati ve své
všepsavé innosti aspo „na oko", zdáni, že obezna-
muje se, by zhusta povrchn a letmo, s posuzovaným
pedmtem. Této dvry zbavuje se však pan Šalda —
nyní docela, aspo u tená svých statí o zjevech

básnického umni mezi knzi a služebníky hudeb-
ního umni.

Svojí obranou protidvoákovc školy prof. Hostin-

ského-Nejedlého podal sám nezvratný dkaz, že vbec
neetl jejich statí v prvých dvou ronících „Smetany",
listu protidvoákovc, a také ne — ani povrchn — sa-

mého protestu pedstavitel hudebního umni eského.
Jinak nevstoupil by nikdy v námezdné služby protidvo-

ákovc, vyvolavších spolený protest nikoli proti vol-

nosti vcné a slušné kritiky, ale práv proti hrubému,
nízkému, t e n á e u rá ž e ji c i m u zpsobuje-
jího spoleenského projevování. To je tištno
v protestu na nkolika místech, pan Šalda i za nejpo-

vrchnjšího tení mohl pímo vrážeti o tyto jeho základní

balvany svýma oima. On ho však neetl. Proto jeho

obrana svobody mínni a pesvdení i „klidného a vc-
ného zpsobu tónu i formy" u protidvoákovc, jeho

rozhoení na odporné mu policaj ství Ondíkovo a po-

hazování blátem se strany hudebního cechu okamžit
odhaluje i nejprostšímu tenái protestu jeho smluvený
služebný pomr mezi protidvoákovci. Jeho obrana školy

Hostinského jest zjednaný divadelní výjev a pan Šalda

hercem protidvoákovské komedie bez jiskry nadání a

herecké svdomitosti. Nepeetl sí ani své úlohy, spolé-

haje úpln na svého spoluredakního nápovdu v „eské
Kultue", piof. Nejedlého. Svoji námezdnou službu obránce
svobody mínní, umleckého pokroku a veejné mravnosti
piznává pan Šalda sám: „Nerozhoduji o vci sporu"
— píše v „eské Kultue" (str. 191) — „nejsem hu-
debník"-

Tím je eeno vše. T o ho t o záštítníka mravnosti
v umni, do ad protidvoákovc nejnovji povolaného,
mohou jim pedstavitelé hudebního umni v echách že-

lati z celého srdce. Takoví zbrojnoši nebudí hrzy, ni

postrachu. Voj, složený z takového mužstva, pronrává
bitvy i za nejvétšlho váleného kiku a spiiání. Vnášejí

v ústrojí strany svých verbovatel sami sebou mnoho
prvk rozkladných. Proti všemu oekávání, ba pouhému
tušeni, v mravních základech,, spoleenském postupu a
bojovném ádu školy prof. Hostinského poíná jeviti se
úpadek, úpadek až pedasný. Po kladných inech jejího

zakladatele v našem spoleenském život ped tymi
desetiletími zmocuje se nestranného soudce její in-
nosti zahoklý pocit lítosti, že neumla si udržeti zevní
lesk a uhlazenost projevu, jíž dbal vezdy prof. Ho-
stinský.

Piznávaje sám, že nemže rozhodovati o sporu
vci, nejsa hudebníkem, pan F. X. Šalda dle vlastního
doznání za to prý „má jasný a uritý soud o form
projevu onch ticeti pán, kteí podepsali protest. Tito
pánové dovol ávají se kulturnosti a forma jest práv
karakteristickým výrazem kultury", zavírá mínní své
pan F. X. Šalda.

Jakým vzorem velejemné, vysoké osvícenostl pan
Šalda mže býti pedstavitelm hudebního umní eského,
je nejlépe zjevno, že je nazývá na konci své obranné,
protidvoákovské stati doslovné „nulami, které nemají
vlastní myšlenky, vlastního soudu, vlastního pesvdení".
To vše má výsadou strany Hostinského toliko pan Šalda.

A ve svém rozhorlení nad podlosti eského hudebního
svta, do nhož sám nenáleží vlastní minulostí, volá:
„Všude assekurace vlastní mizerné kže, všude kult

hmoty, penz, úspchu, cifry! |ediná váše v tomto za-

kyslém moále, které si dopává takový drze zbablý
moderní eský lovíek: moci si obas zaštkati v houfu
na osamlé. A podaí-li se takovému lovku dokonce
rozštkati jiné, jaký ráj!" („eská Kultura", str. 192).

Jak výstižn povdno! Jak znamenit hodí se to

však na hudební krasovdce školy prof. Hostinského. |e

to drsné sice, ale skuten: protidvoákovcúm podailo
se rozštkati nyní také pana Šaldu v oblasti hudební,
která je mu nejtemnjším nitrozemím Afriky. On, eský
nadlovk, laje proti drze zbablým lidikám hudebního
svta eského. Protidvoákovci rozplynou se nyní —
v ráji.

Protest hudebních umlc eských, tvrích i výkon-
ných, má nesporn kladnou výhodu: vystavil obrannou
hráz mezi hudebním umnim a jeho krásovdeckými hod-
notiteli. Dosud jí nebylo teba, pokud krasovéda jako

obranná záštitnice a služebná objasovatelka umlc —
jediných nositel vývoje a pokroku umní — šla

s nimi ruku v ruce. Protidvoákovci oddluji se nyní od
nich sami a dobrovoln. Oblast jejich psobnosti za hrází

protestu zmní se netoliko v zakyslý moál, ale asem
v cholerové kališt. Hráz, protestem postavená, bude
zdravotn brániti pítokm nákazy spoleenské hrubosti

a neslušnosti, jíž pan Šalda sebeobtav ohrožen na
vlastním zdraví a prospchu, ryje v eské pd nové
koryto.

Ve spoleenském život eském bude nyní dlouho
ne zdravo. eský obzor je nyní zahalen mraky. Nesvití

mu slunce velikého umni. Není dnes živého Dvoáka
neb stálice, jemu podobné svtlem a teplem, která by

jediným paprskem svého umni rozehnala všecky mraky.

Na eském obzoru, v noních temnotách ekání nového
jitra, putuje nyní toliko nkolik Dvoákových družic a ze

zakyslého moálu eské pdy štká na n nyni kroužek
protidvoákovských bytosti, naplnných rajským pocitem,

že podailo se jim rozštkati nyní také velmistra láni

Šaldu.
Byl to nesporn znamenitý spoleenský in p. prof.

Nejedlého. Na„ výstižn hodí se jeho vlastní slova, která

v listu pán Šaldové napsal na jiném míst (str. 187)

o skladateli Sukovi: dlužno „ceniti v nm diplomata více

než krasovdce, nebo v diplomatice nepostrádá rys ge-

niálních" a „ve svých intrikách je rozhodn pvodnjší a

smlejší" než pan Šalda.

Ve svém boji proti Dvoákovi je pan prof. Nejedlý

nesporné klidnjší, chytejší a obzíravéjší, pan Šalda za

to hodn zaslepený, vášnivjší a také hloupjší. V hu-

debním pípadu Dvoákové bijí tyto jeho nedostatky ná-
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pádné v oi. Nejedlý jest jako chytrý had, Šalda sedl jako

hejl na vjiku.
Staí peíst! sl v témže ísle „eské Kultury" protl-

dvoákovské stati obou krasovédcú. Pana prof. Neiedlého
Dvoák „vbec ne z a jímá, statí proti nmu v ú b e c

nepsal, jsa odlišného mínní o Dvoákovi mezi
svými páteli a žáky", a^ve vci prý „dodaten rád
podpisuje projevy jejich". Šastné vylezl z mravního mo-
álu hudebního svta eského, jako nevinný Pilát ped
Kristem omývá si nyní za svdectví eské veejnosti své
ruce a ukazuje ji nyní, že v bahn tonou houfnicí poste-
lení vrabci, pardon, vlastn pan prof. Bartoš, jeho švakr,

pan dr. Helfert, a nejnovji jeho spoiuredakní soudruh
pan Šalda. Není to mistrovský kus spoleenského umní?

Ješt loni, na poátku obnoveného protidvoá-
kovského boje, bylo možno nazvati profesora Nejedlého

Jagem eské hudební spolenosti, ryze Shakespearova
vytváení. Žil na oích eské spolenosti ve svém lidském
vtlení, se všemi lidskými pednostmi a nedostatky. Za
necelá dv leta jeví se mezi protidvoákovci nyní toliko

jako kouzelný duch. Nikdo ho nyní v innosti nevidí a
nechytí, ale všude je cítiti jeho arodjnou ruku a lidi,

do kterých se ssílá.

Jest nyní jako kouzelný kníže Oberon ze Shakespea-
rova „Snu noci svatojanské". Redakní a tiskárenský
šotek, jeho duch Puk, splete si nkdy ku protidvoá-
kovské he^povolané herce. Nyní v pohostinském vystou-
pení pán Šaldov, jako pedstavitele mistra Klubka,
nasadil mu cmylem pa iu Š. na hlavu . . . Ne, není teba do-
koniti, každý to zná ze Shakespeara. Celým protidvoá-
kovskym bojem eská spolenost prožívá toliko roz-
marnou komedii. Bylo by zbyteno rozilovati se
vážným pojímáním celého Dípadu. Vše dobe skoní —
ovšem pro Dvoáka. Do vrabího hejna protidyoákovc
piletl nyní obrovitý zjev nadlovka pana Šaldy, kri-

tický havran, jeho let je však tžkopádný a orlí výšiny
Dvoákova umní jsou jeho rozletu nedostupný.

To vše zpsobil toliko Oberon-Nejedlý, který pe-
podstatnil sebe na chvíli v pouliního rozpustilce Ulen-
spiegela a pana Šaldu v jeho bujného šedáka jefa, který
za otýpku bodláí spoleenského poplachu a rozilení vý-
stedné skáe za nim po silnici, zvané životem.

V temnotách zmatk a spor, neprzorných ani od-
borným vysokoškolským krasovdcm, slep a dvivé
kráí Jef-Šalda za eským hudebním Ulenspiegelem-Obe-
ronem. Nelze se vlastn ani divit i, že klo-
pýtá a bloudí.

I na eském obzoru prosvitne 2ora nového dne a
bude jasno, že celý protidvoákovský boj byl toliko velmi
živý sen, ve kterém Klubko-Šalda hrál velmi nezdárn
úlohu Jefa.

VI.

„Hudební klub" o Dvoákovi.

„Hudební klub" vydal práv svoji druhou vý-
roní zprávu. Z ní jest nejlépe vidti to, co snadno uniká
v drobných zprávách denních list: pehled smru, po-
vahy a množství vykonané innosti. Ze druhé výroní
zprávy „Hudebního klubu" jest rázem jasna bystrá, ilá,
plodná a tedy též vlivná psobnost jeho na eský spo-
leenský život. „Hudební klub" proti jiným spolkm má
neocenitelnou, velikou výhodu vniterního žití: svžest
mládí a jarost zanícení pro úel sdružení. Jiné spolky,
zvlášt spolky bez správních sil, bez pomoci a souin-
nosti úednické, sousteující muže v boj o život posta-
vené, vyžadují nezištné jich obtavosti, asu a práce,
v konci pece vždy znan omezené. Pirozená snaha,
získati pro ni muže v popedí spolenosti stojící, její

pedstavitele, pak nutnost soustední, vedoucí zhusta
k samodržavným pokusm, odkazují mládež mezi jich

leny na souinnost podružného významu, neodpuzují-lí
ji úplné. Všecek smysl životnosti každého spolku leži

vždy v umní jeho vdích duch, získati si a upoutat!
k souinnosti mladší leny. Kde není ve výborech této
prozíravosti umu, dostavují se ve spolku záhy období

neplodná, mrtvá, poklesnutí sil, ne-li úplné bezsilí, ve-
doucí zhusta k „palácovým pevratm" výbuchy ohni-
vého mládí.

„Hudebnímu klubu" nehrozí na štstí toto nebezpeí
— aspo ne na dozírnou dobu. Velikou zásluhou svého
zakladatele, prof. Zd. Nejedlého, sousteuje uící se
mládež a jest vlastn rozšíenou školou jeho vysokoškol-
ských poslucha. Má všecky skvl -i vlastnosti mládí, ale

také její hlavní nedostatky: zhusta ukvapující se výboj-
nost, jednostranné zaujetí uritou snahou a hlavn životní

nezkušenost, které po letech mnohé jeho leny zavedou
do vnitních spor, štpení a vniterním promnám.

Prof. Nejedlý, po vzoru svého mistra prof. Hostin-
ského, správné a prozírav chápe význam mládeže v my-
šlenkovém a spoleenském život národa: umí si ji na-
klonit a vdechnoutl jí horlivého, apoštolského ducha. On
umí více než slavný náš uenec, syn velikého buditele
národa, |an Palacký, který rád pronášel mínní: „Dejte
mn deset mladých lidí a já s nimi obrátím celý svt!"
Palacký neuml najiti tchto toužených „deset mladík".
Prof. Nejedlý to umí znamenit. Pedstavitelé krasovédy
nejbllžšich pokolení, zastoupení v „Hudebním klubu",
jsou na jeho stran: blízká budoucnost jest jeho.

Tato uznáníhodná, apoštolská psobnost „Hudebního
klubu" nemla by hlubšího významu, kdyby sloužila to-

liko kratochvilné zábav. „Hudební klub" sm-
uje však v oboru umní ku spoleenské výchov.
Jeho innost dlužno tu miti dle míry dobra, které
vnáší ve spoleenský život eský.

Po spravedlnosti, beze zloby a závisti, dlužno uznati,

že „Hudební klub" mže pochlubiti se adou kladných
hodnot svého spoleensky výchovného psobení. Jeho
chvalná úsilí, oceniti vynikající zjevy zahraniního umni
(veery Rich. Wagnera, Rich. Strausse, G. Mahlera,
Schutze, H Sachse, italské arie, staré houslové sonáty)
stejn jako umní domácího (veery Jos. B. Foerstera,

Vítzsl. Nováka, Ostrila, Neumanna), pinesly lenm
„Hudebního klubu" nesporn mnoho dobra hudebn um-
lecké výchovy a poznání.

Nelze arci popíti, že innost „Hudebního klubu" je

dosti jednostranná v seznamování len s umleckými
zjevy domácími i zahraniními. Výsledek jednoroní
práce nemže býti však nikde, v žádném spolku, sou-
jmem úplným. |,Hudební klub" koná více, nežli možno
vbec žádati.

Výklady mnohých zjev, jako pednáška prof. Ne-
jedlého o Fibichové pomru k sl. Anežce Schulzové, po-
kud jeví se v jeho „Náladách", zasluhují pozornosti ne-
toliko uící se mládeže, ale zájmu celé vzdlané spole-
nosti našeho národa. Ve tvorb mistra Fibicha za posled-
ních osm let jeho života úplné odvrácení od útvaru
melodramatu, jeho odklon od Wagnerova hudebního dra-
matu zpt k útvarm veliké zpvohry Meyerbeerovy,
jeho uvdomle hlásané pesvdení o nezmarné životní

síle zpvnosti v hudb, zkrátka, celý vniterní pelom a
obrození Fibichovo, žel, smrtí náhle perušené, to vše
vymyká se úzkému kruhu výluné „mladých" a budí zá-
jem celého národa, zvlášt je-li prapíinou vniterních

promn umlcových známé Dumasovo „Cherchez la

femme" (Hledejte ženu). Láska, prazdroj žití a umní,
mla též na promny Fibicha nesporn veliký vliv.

Objasnní tohoto vlivu prof. Nejedlým v „Hudebním
klubu" bylo nemén pozoruhodno než výklad komorních dl
Antonína Dvoáka prof. Josefem Bartošem ve dvou ped-
náškách.

„Hudební klub" ve své jednatelské zpráv nazývá
dra Bartoše „znalcem díla Dvoákova" a jeho pednášky
„novým, opravdu kritickým hodnocením Dvoákovy ko-
morní hudby". Rozšíený obsah tchto pednášek otiskuje

dr. Bartoš práv v hudebním listu „Smetana" ve stati

„Dvoákova hudba komorní".

V úhoru odborného písemnictví našeho je sta Bar-
tošova — v našich pomrech neobvykle rozmrná —
zjev mimoádn radostný. eskému hudebnímu svtu
dostává se jí v dob pomrn krátké již druhého
hromadného rozboru a hodnocení komorního díla Dvo-
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ákova. Již tento veliký, v Cechách zajisté posud neví-

daný zájem pro umlecký odkaz Dvoákv národu do-
svduje nad pochybováni veliký jeho význam jako
spoluzakladaiele národní hudby eské.

Neznámý pvodce prvé stati o komorní hudb
Dvoákov ve velikém sborníku „Umlecké Besedy", A n-
tonin Dvoák, jeho dílo a život, Jos. Boleškou
v úvodu zaaté, ale nedokonené — dle povstí prý
Vítzslav Novák — zhodnotil již ped prof. Bartošem
krátce a jasn komorní dílo Dvoákovo.

Rozbor zakladatele komorní hudby ve velikém sbor-
níku „Umlecké Besedy" je psán nesporn s velikou

znalostí vci a také s nadšením a láskou toliko umlcm
vlastní. Dosvduje možnost pravdy kolujících povstí
o jejím pvodu z péra Vítzslava Nováka, vedle Jos.

Suka a Osk. Nedbala ueníka mistru Dvoákovi nejbliž-

šiho a nejmilejšího.

Jsou-11 tedy pravdivý tyto povsti, bylo položení prof.

Bartoše — ješt v nedávné dob málo zdárného a svého
mistra, V. Nováka, pedasn opustivšího un — velmi
nevýhodné, chtl-11 oojasniti hudebnímu svtu eskému
podstatn nové vlastnosti Dvoákova umleckého tvoení
a usiloval-H ukázati bezpodstatnost biblického rení
„Není ueník nad mistra".

Prof. Bartoš již pedloni pokusil se hodnotiti, vlastn
znehodnotit! význam Dvoákv ve vývoji eské národní
hudby v hlíice „asu". Jak bylo ukázáno v loském ro-
níku „Dalibora" v obranných úvahách „Až do tetího po-
kolení" statí „Dvoákian", prof. Bartoš, veden mefistov-
ským duchem, posuzoval ho na základ úpln záporných
hodnot. Neuznal žádného kladu v životním, národu od-
kázaném díle Dvoákov a ubíjel ho vcn nemožným
srovnáváním se Smetanou.

Po spravedlnosti dlužno uznati, že po svých ped-
náškách z „Hudebního klubu", nyní v list „Smetana"
otiskovaných, prof. Bartoš znan mírní v sob ducha
popírání. Touto umírnností pibližuje se znan i od-
prcm svého znehodnocování významu Dvoákova, vnáší

do spoleenského ovzduší mén sirných a výbušných
plyn a iní spornou vc svdkm zajímavjší a roz-

hodn mén protivnou.

Proti podobné práci svého pedchdce, pravdpo-
dobn Vítzslava Nováka, strádá hodnocení komorního
díla Dvoákova profesorem Bartošem arci mnohými
nedostatky vniterními i zevními, již loni bylo v „Dali-

boru" ukázáno na Dvoákov smycovém kvartetu D-dur
hrub nesprávné, tyrykráte optované oznaování jeho
tóniny Bartošem jako És-dur. „Dalibor" však byl a jest

ve svém protivenství k nmu dalek malichernosti, aby
využil nestežených okamžik slabosti jeho pemýšleni a

rozbíral základní jeho vdomosti o hudební abeced. Se
svého povýšeného hlediska „Dalibor" omlouvá poklesek
Bartošv osudným nedopatením ve spšném zbytí ped-
sevzatého úkolu. Ješt méné zastaví se — po srovnání
s pedchozím rozborem Vítzslava Nováka — nad roz-

mry jeho rozboru, které prof. Bartoš u jiných rád na-
zývá „tasemnicovitými".

Pozornosti tená „Dalibora" zasluhují však nkterá
mínní prof. Bartoše o „slovanském" období a národnosti
tvorby Dvoákovy. Také zde proniká místy ješt opto-
vaný pokus jeho, ubíjeti Dvoáka Smetanou, zjevem, jak

dokázal již dr. Lowenbach, umlecky nesoumitelným.
Prof. Bartoš píše (Smetana, III. . 2—3, str. 26) — zcela

správn v duchu obecn ustáleného mínní — že „slo-

vanská doba Dvoákova umleckého tvoení pokládá se
zpravidla za období, v nmž Dvoák dostihl svého na-
prosto osobitého výrazu".

Práv proti tomuto dávno a obecn uznanému mí-

nni ozývá se však v prof. Bartošovi jeho mefistovský
duch popírání, mefistovský proto, že neuznává kladné
hodnoty, kterou Dvoák pinesl do umlecké pokladnice
lidstva jako umlec národní a slovanský. Zajímavé jsou

rozumové dvody, kterými prof. Bartoš opodstatuje své
pochybování. O dostiženi osobitého výrazu Dvo-
ákem ve „slovanském" období — dokládá prof. Bartoš
doslovn dále — „však dlužno (!) pochybovat i,

nebo i skladby, všeobecn zvané slovanskými, nejsou
ješt prosty všech vliv. Tak „Slov. rhapsodie", na p.,
maji reminiscence z Wagnera a Smetany, „Slovanské
tance" ze Smetany, Schuberta a Brahmse atd. To sou-
stedni jakési však lze snad nejlépe charakterisovati

Dvoákovým pichýlením k výrazu Smetanovu a

Schubertovu. Ono (toto pichýlení?)ane via s tni,

ist osobni stil Dvoákv tvoí podklad
„slovanského" výrazu Dvoákova".

„Nejlepším dokladem toho, že Dvoák nedošel tehdy
vlastního a definitivního výrazu svého, je ml okolnost,

že se brzy, po njaké, velmi krátké dob ze

„slovanského" výrazu probírá a že po té dob jeho vý-
raz siln se mní: trvá vlastní „slovanské" období pouhé
(n a n e j v ý š e) ptiletí".

Z tchto slov prof. Bartoše rázem vyzírá duch v-
ného záporu Jeho pokulhávajícího Velienstva Mefista.

Prof. Bartoš tedy „pochybuje" o dosažení Dvoákovy
tvrí osobitosti v jeho „slovanském" období tvoení.
V právu osobního pochybování není a nemže býti

arci omezován. Pochybováni je dcerou zdrželivosti a ne-
dvry a samo sebou za vhodnýeh okolností rozumné.
Velikost, sila a význam skuteného umlce roste, snese-li

nejvyšší mrou netoliko kladné, ale též záporné hodno-
ceni. Dvoák, zdá se pravdpodobným, snese je s ne-
ochvjnou sílou svého národního významu. Touží-H však
prof. Bartoš — jak vidno z jeho slov „dlužno pochy-
bovati" — by jeho osobní názor stal se pravidlem
o b e c n é h o mínní, nezbývá mu, než pesvdi-
vými dvody nakloniti je na svoji stranu.

Dvody, jimiž dr. Bartoš chce zpsobiti úplný pe-
vrat v obecném mínní o tvrí osobitosti Dvoákové ve
„slovanském" období, nejsou však — v neprospch prof.

Bartoše — pesvdivé. Je to hned jasno z jeho úsudku
o slovanských dílech Dvoákových, že „nejsou ješt
prosta všech vliv Smetany, Wagnera, Schuberta,

Brahmse".

Vliv rzných umleckých hesel, škol, proud a

umlc na umlce jiné byl dlouho záhadou krasovdy a

myšlení, nejen u nás v našem probouzeni, ale též u ná-
rod politicky samostatných a osvtn vysplých. Dnes
však záhadou již n e n í. Již Goethe odzvonil umírákem
všem krasovdeckým výtkám vliv v opravdu umleckém,
nejen krásném, ale i pvodním, osobitém díle. — „Jest

všecko v základ pošetilosti" — napsal ped stoletím

Goethe — „má-li nkdo nco ze sebe neb od jiného,
psobí-li nkdo sám sebou nebo jinými: hlavni vc je,

míti velikou vli, dovednost a vytrvalost splnit ji. Mj
Mefisto zpívá píse Shakespearovu, a pro by jí ne-

zpíval? Pro bych se namáhal tvoiti vlastní, když píse
Shakespearova je zrovna dobrá a práv to projevuje, co

Mefisto chce. Má-li proto exposice mého „Fausta" uri-
tou podobu s knihou „Hiob", je zase docela správné
a dlužno mne za to s p i š e c h v á 1 i t i než haniti"

(Eckermann: Gesprache mit Goethe 1,133, 111,253). O p-
vodnosti a vlivech na umlce píše Goethe v uvedeném
díle ješt na mnoha jiných místech.

Piznání Goethovo o rozumnosti a prospšnosti vliv
v umlecké tvorb je zvlášt význam né : snad ani prof.

Bartoš nebude Goethovi dnes upírati silu osobitosti a

puvodnosti v umleckém tvoení.

Avšak i jiní, nejosobitjší, nejpvodnjší umlci —
jako mezi hudebníky Berlioz a Wagner a jiní — netvoili

bez vliv. Na Berlioza psobil vliv Beethovenv, na
Wagnera siln Weber, Liszt a Meyerbeer, teba to wag-
nerovci popírali. Djiny myšlení o pvodnosti v umní
dovozuji dnes záhubnost vliv na umlce toliko tehdy,

mizi-li a tone-h v jejich pítoku vlastní osobitost uml-
cova úpln, nemajíc dosti sily odolati jim.

Umlec jest jako strom : žije a roste pedevším
z vlastního, pvodního jádra, ale sili mízou vstebávanou
z okolní pdy. Nežije ji však výluné. Pijímá také

spršky vláhy, zaváté vtry zhusta z nesmírných, zámo-
ských dálek. — To jest v podstat obraz osobitosti a

vliv v umni.
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Vytýká-li prof. Bartoš Dvoákovu „slovanskému"
období vlivy se zjevným zámrem znehodnotit! jimi oso-

bitost Dvoákovu, vrací se k výtkám krasovédeckých
rozumc pedgoetheovského období z doby copánk.

Po spravedlnosti dlužno uznati, že záhada vliv pro
muže mládí prof. Bartoše jest píliš složitá. Její složitost

ho však neomlouvá, že nevyhnul se zastaralým pedsud-
km v hodnocení vliv umlc jiných na Dvoáka. Od
chvíle, kdy veejn prohlašuje, že „dlužno pochybo-
v a t i o osobitosti Dvoákov", nestaí hudebnímu svtu
pouhé tvrzení, ale pesvdení, na základ prozkoumané
vci osnovaný dvod. Sama skutenost mluví proti prof.

Bartošovi. On též uznává, že Dvoák za ptiletí svého
„slovanského" období dobyl si svtové slávy. Dlužno do-

dati, že dobyl jí práv silou své nové, vyhranné, celý

svt pekvapivší osobitosti. To jest skutenost, o níž sotva

„dlužno" pochybovat!.
Také u nás v letech sedmdesátých neznámý hudební

referent „Národu" a po nm pozdji „Pivoda" pochybo-
vali o pvodnosti Smetanov a jeho podlehnutí vlivm
„pelisztování" a „wagnerovství", velmi nepatrnému. Bylo
krásnou zásluhou prof. Hostinského, prauitele prof. Bar-

toše, že rozplašil všecka podobná pochybování a ned-
vru. A sám pece hnal Smetanu v tyto vlivy mnohem
více, než Smetana uznal pro sebe vhodným a prospšným.

To dlužno však stejn spravedlivou mrou íci o Dvo-
ákovi a vlivu „smetanovství" na jeho tvoení. Jinak po-
chybování a nedvra Hostinského školy „protidvoákovc"
— jak sama sebe nazývá — stane se prcf. Bartošovi osud-
nou: zanechá ve sporech a vývoji eské národní hudby
ješt smutnjší a nenávistnjší sled, než boje o Smetanovu
osobitost v letech sedumdesátých. Tehdy pochybenství
neznámého protismetanovce v „Národu" — jehož híchy
snímal pozdji ješt Pivoda — omlouvaly namnoze trudné
spoleenské zaátky umlecké osvty eské, nevyjasn-
nost úkol a cíl, jež bylo teba vytknout! a jim se blí-

žit!. Této nevyjasnnosti jest soudobé pokolení, bohudíky,
zbaveno: proto žádá se dnes tak neodbytn jasnost, pes-
nost a dvodnost výtek.

I jinak Bartošova výtka vliv Smetany, Wagnera,
Schuberta a Brahmse na Dvoáka jest velmi málo pod-
statná.

Vlivy jich na Dvoáka psobily, o to sporu není. Byly
však vezdy doasné a podružné. V mládí, koncem šede-
sátých a zaátkem sedmdesátých let, Dvoák v druhém „ro-

mantickém" období hledání sebe oplodnil svoji tvorbu
Wagnerem, ale tak nepatrn, že je dnes trudno pochopiti,

jak mohl býti tehdy zván „wagnerovcem". Wagnervvliv
na Dvoáka byl toliko ryze hudební, ne v pravé podstat
wagnerovství — jevištní. Avšak ani hudebn sobstaný
vliv Wagnerv na Dvoáka nebyl tak silný, jako na pi-
klad na novoromantika v oblasti symfonické — Brucknera,
který, podoben Dvoákovi, pejal formu staré symfonie,
ale naploval ji hudebn wagnerovským obsahem. V te-
tím, „slovanském" období Dvoákov vliv Wagnerv úpln
mizí. Prof. Bartoš našel v „Slov. rhapsodiích" — s ná-
mahou — konen pece „nco wagnerovského". Pro úlo-

mek z vtve osobitositi Dvoákovy nevidí však lesa. Záslu-

hou prof. Bartoše je nyní mezera v eské spolenosti do-
plnna lenem, kterého nemla: lovcem rozpomínek (Re-
miniszenzenjáger) nemén proslulým v hudební spole-
nosti nežli známý typ „lovc kvint" (Quintenfresser).

V tetí, „slovanské" dob zaíná znenáhla pusobiti

na Dvoáka za to Brahms, umlec zcela jiné povahy a
tvoivosti. Požitky pejemnlé osvty nasycený, v sebe
uzavený, radostmi života neunášený mraný nevrec,
Brahms byl opakem Dvoáka, umlce jasné mysli, životo-
radostného, jarého naladní. Dvoák zaplatil mu Symfonií
D-moll a Triem G-moll, díly v jeho tvorb výjimené po-
šmurného naladní, da vdnosti za prokázané mu do-
bro, ale jako poctivý umlec vrátil se záhy k samému
sob. —

Nepomrn vtší, silný vliv jevila na Dvoákovi jeho
stará, nerezavjící láska, Schubert, duch jemu píbuzný,
proti Brahmsovi pravý jeho blíženec. Pro toto duchovni
sourozenství Dvoák ne neprávem nazván „eským Schu-

bertem", jako jeho starší vrstevník, Smetana, zase „e-
ským Mozartem" pro svoji stálou lásku k tvrci „Figarovy
svatby". Nehled na to, Dvoák není však pouhým napo-
dobitelem svého vzoru. D/oák stal by 8e eským Schu-
beitem sám sebou, jádrem své bytosti, svými vrozenými
svojstvy, jak poal napájeti svoji duši u kastalského pra-
mene lidových písní moravských a slovenských.

Z tohoto svžího rueje slovanských písní pil však,

jak známo, za svých astých pobyt v Uhrách také Schu-
bert. Krom duševní píbuznosti povah Schuberta i Dvo-
áka psobilo na né také spoleenství nápitk u jednoho
pramene.

Jako není pro Dvoáka ponižující název „eského
Schuberta", není zase pro Schuberta zlehením název
„prvního Slovana mezi Nmci", jako nebylo a není pro
Mozarta snížením známé pojmenování „poslední italianis-

simus".

Za to je nápádno a pímo nevrojatno, že prof. Bar-
tošem Dvoákovi na jeho zlehení vytýkané „pichýlení
k výrazu Smetanovu, jež tvoí podklad slovanského vý-
razu Dvoákova", bylo nepatrné a vlastn — žádné.
Je to tím nápadnjší, že Dvoák v mládí, jako violista za-
tímního divadla, když Smetana v roce 1866 zaujal místo
na kapelnickém kesle po Maýrovi, pohlížel v dob svého
tvrího kvasu, tužeb a sn na tvrce „Braniború" a „Pro-
dané nevsty" s dvrou jako na svj skladatelský vzor,

jako na umlce bohy milovaného.

U dtsky dvivého, poctivého Dvoáka dlouho trvalo,

než nabyl poznání, že nemá v mistru Smetanovi píznivce
— píznivce, nikoli nepítele a závistníka. —
Ale toto poznání, vlastn mnohá leta vlekoucí se pozná-
váni nepízn Smetanovy v dob Dvoákova tvrího vý-
voje, rstu a usamostatování bylo píinou, že vliv Sme-
tanv na Dvoáka — proti vlivu Handlovu, Beethovenovu,
Wagnerovu, Schubertovu, Brahmsovu a Glinkovu — byl
tak malý. Dvoák ml pro tvrce „Prodané nevsty" mnoho
upímného obdivu umleckého, neml však po na-
bytých zkušenostech pro nj veliké lásky osobní,
první podmínky oplození své duše vlivy pímého, mnoho-
letého styku se žijícím vzorem a náelníkem svým, Sme-
tanou. Pro Dvoáka nepíze Smetanova byla ve vzpo-
mínkách velmi bolestná, trpká. Jako veliký ctitel umlce
Smetany však nerad o ní mluvil. Nechodil se svými ho-
kostmi na tržišt života, by si je osladil. Hrdá poctivost

osobní nedovolila mu uiniti ze sebe mueníka, ale bránila

mu také býti opvatelem Smetanovým.
Již ped prof. Bartošem jeho duchovní otec, prof. Ne-

jedlý, a dd, prof. O. Hostinský, usilovali seslabiti nehy-
noucí význam Dvoákv ve vývoji nár. hudby eské, výtkami
pichýlení k tvrci „Prodané nevsty" a oplození jeho

tvorby vlivy smetanovství.
Dvoák podobná mínní, projevovaná se zjevným zá-

mrem zlehiti jeho snahy a význam výtkami „vliv",
pijímal bez veejného ohrazeni. Svádl vše na lehkost

psaní podobných mínni pi láci papíru, ale v nitru svém
býval jimi velmi rozhoen.

Vím, jak ho z míry roztrpilo nepravdivé a nesprávné
tvrzení prof Hostinského, když jsem mu na jeho dychti-

vou žádost etl ped lety kartáový otisk stati „Dvoákv
význam ve vývoji naší hudby dramatické" z velikého
sborníku „Umlecké Besedy", kde prof. Hostinský dovo-
zuje, že zpvohra „Šelma sedlák" vznikla vlivem a pi-
chýlením k smetanovství.

Dvoák nad touto vyslovenou domnnkou svraštil

elo a v rozhoení vybuchl: „Já? Já si pi skládání „Šelmy
sedláka" na Smetanu vbec nevzpomnl". A vykládaje mn
zevrubn svj pomr k Smetanovi a národnosti v umní
dle svého pojetí, dodal v hrdém sebevdomí zralého, ale

osobn svrchovan skromného umlce: „Kdyby Smetana
nebyl o sedmnácte let starší mne a nepedešel mne „Pro-
danou nevstou", byl bych já zakladatelem a tvrcem
eské národní zpvohry".

Toto sebevdomí Dvoákovo mže jeviti se mnohému,
kdo neznal jeho veliké osobní skromnosti, pílišným. Po-
chopí ji však rázem každý, kdo pokusí se hodnotiti Dvo-
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áka nikoli zevn svými domnnkami a pedpoklady,
ale z nitra duše Dvoákovy.

Dvoák pokládal nkteré rysy své tvoivosti, nesporn
podobné a píbuzné Smetanovi, docela náhodnými, ne-
vdomými.

Smetana, chtje vytvoiti eskou národní hudbu vbec
a zpvohru zvlášt, zcela v duchu tužeb eské spole-
nosti a umleckých úsilí poloviny minulého vku, hledal

ji v duchu národa. Probouzející se národ eský byl

tehdy zastoupen toliko lidovým stavem, nižšími spo-
leenskými tídami. Umlecké tvoení bylo nuceno pí-
ch vliti se k lidu. Lidovost a národnost v umní eském
poloviny minulého vku jsou dva pojmy málem totožné,

byf ne úplné shodné. V hudebnim umni úsilí ta pro
umlce znaila poznávati lidový byt a napájeli tvoení
duchem národní písn. To inil Smetana, to inil také

Dvoák, jak vrátii se z cizokrajných dálek ovzduší roman-
tismu na pevnou domácí pdu „Moravskvch dvojzpv".

Tento spolený zdroj napájení tvoivosti Sme-
tanovy a Dvoákovy zstavil v jejich povaze pirozen
mnoho stejných sled i pi rznosti osobitosti jejich po-
vah. Nikoli tedy Dvoákovo piichýleni k Smetanovi, jehož
tu pro osubni nepíze Smetanovu k nmu vbec nebylo,
ale spolený sklon lejich k pojetí ducha lidové hudby
zstavuje v jejkh tvorb spolené, podobné, nikoli však
shodné rysy. Toto duchovni spoleenství jevilo by se
v daných podmínkách lidovosti umní docela dsledné
také tehdy, kdybv byl Dvoák náhodou starší Smetany a
vystoupil na veejnost jako tvrí umélec peJ ním.

Výtka vliv a pichýleni k Smetanovi je tedy v podstat
své docela lichá, pvodem zevní a náhodná. Ja tu mnoho
podobného vvtce vlivu Schubertova, nesporné silnjšího.
To je v podstat obranný výklad Dvoákv proti starým
výtkám pr f. Hostinského, jeho syna a vnuka, prof. Ne-
jedlého a Brtoše.

Nelze tu zamleti ješt jednu vážnou vc v pomru
Smetany a Dvoáka k duchu národn lidového umní,
písn a lace: Smetana byl odchovanec spíše salonu,
jeho pomr k lidovému umní byl zevními, spoleenskými
vlivy podmínný, skoro vynucený a tedy strojenjší,

málem možno íci: vzdálen pozorovatelský a knižni. U
Dvoáka, odkojence venkova, vyrostlého pímo z lidu,

byla lidovost pímo v krvi, vrozená. Od dtství sesilovala

ji jeho úast jako souinného lena hospodských muzik
a církevních slavností. V mládí, unášen vlivy romantickými,
neznal významu bezprostedního svazu svého s lidovostí:

byla mu všední. |ako romantik hledal cíle své v umní
mimo své nejbližší okoli. Teprve spoleensky hlásaná
idea národnosti, oplozené „z dola", z lidu, uvdomila mu
její cenu a vyburcovala ho ze sn romantiky k dané sku-
tenosti. Lidovost byla v nm hluboko zakoenna, ne-
sporn více než ve Smetanovi. Stailo mu uvdomlti si

její význam pro národnost eské hudby a ona pronikla

ve Dvoákovi rázem, živelní, sopenou, unášející silou.

Proto právem mohl Dvoák o sobé tvrditi, že by byl

„Šelmou sedlákem" založil také eskou národní zpvohru,
kdyby ho Smetana nepedešel „Prodanou nevstou".

Z tchže dvod ujímal se Dvoák proti podobným
výtkám napodobení „smetanovství" neobyejné horliv
svých pátel Bendla, Hímalého a Sebora. I veHímalého
„Zakletém princi", i v Šeborov „Zmaené svatb" vy-
kládal nkteré jejich rysy, shodné se smetanovstvím,
jednotou všem spoleného prazdroje — ducha lidového
uméní, lidových obyej, písní a tanc.

Z toho je vidti, jak málo podstatná je výtka prof.

Bartoše, že „pichýleni k Smetanovi tvoi podklad slo-

vanství Dvoákova". Pokus oslabit! a zlehlti domnlým
vlivem smetanovství význam Dvoákv jako spoluzakla-
datele umélé hudby eské, selhává úpln.

Málo promyšlené a povrchné odbyté je také mínní
prof. Bartoše, že „slovanstvím Dvoák nedošel vlastního

a definitivního svého výrazu". Dkazem je mu „okolnost,

že Dvoák brzy, po njaké velmi krátké dob, probírá se
ze slovanského výrazu a po té dobé jeho výraz silné se
mni: trvá vlastní slovanské období nanejvýše pouhé
ptiletí".

Výtka promnlivosti umleckého projevováni
Dvoákova, pronesená opt se zjevným úmvslem zlehiti
jeho význam v eské osvt, není zase správná. Námitky
netýkají se užití slova „zmna", ale jeho velikého vý-
znamu v umlecké tvorb.

Dvoák, jako pravý novodobý umlec, neutkvl na
jednom umleckém oboru i útvaru. V každém díle vy-
tknul si nové úlohy. Proto je každé jeho dilo jiné, ne-li

útvarem, tedy zajisté základní myšlenkou a naladním.
Dvoák se mni, ale toliko v zevním projevování, ne

vnitní vratkostí, bezzásadní kolísavostí. Chránil se býti

pouhým opakováním, množením a napodobováním sama
sebe. Jeho „mnní" je tvrím bohatstvím a rozvíjením
jeho nadání, jeho osobitosti. Neni u nho nedostatkem,
ale pedností, není vn tern strojné, ale zevn vývojové,
tvárné. Z toho vznikalo práv ono úžasné, tvrí bohat-
ství, jež odkázal národu a lidstvu, aniž bylo a bude kdy
možno vytknouti mu, že se opakoval.

Je mvlný neb úmyslný a nesprávný závr profe^sora
Bartoše, že „slovanské období Dvoákovo trvá nejvýše
ptilttl", dle jeho pedpoklad snad 1877-1881.

Pravda, životopisec Dvoákv po tomto ptiletí vidí

v Dvoákovi zrn . zmnu v rozrstu, nikoli v ústr jí:

Dvoák v tetím období ' usamostatnní v duchu
národnosti a slovanství, po ptiletí v oboru skládáni
svtské, sobstané hudby, vstupuje v oblast hudby
duchovni. Na kmenu jeho tvcrby vyrstá nová vtev.
Podnt dávají mu k ní výzvy z Anglie. Pechod v nové
umlecké zábory je tedy u Dvoáka opét rázu zevního.
Neznaí u nho vrolomné opuštní, ale rozšíení starého
územi, ne pemet, ale toliko doasné odboení, rozmno-
žení vývojového proudu pítoky z nových kraj. Dvoák
vrací se rád a chut do své pvodní oblasti, když mu
Anglie dopává zase trochu oddechu a pokoje. Zábor
duchovní tvorby neni mu ovšem zradou vlastní oso-
bitosti. Se zmnou námt svtských v duchovní mní se
pirozen a nutn jejich umlecké utváeni. „Dimitrij",

G-dur symfonie, druhá ada „Slov. tanc" „Dumky",
„Karneval", poslední dv kvarteta, „Rusalka" a jiná díla

jsou tu vedle dél duchovních nezvratným svdectvím
Dvoákovy vrnosti slovanství i po Bartošov „ptiletí".

A tato vývojová stupnice slovanství Dvoákova nebyla
dovršena. Smrt ji peala práv ve chvíli, kdy ve hlav
mistrov dozrála úpln osnova tydílné symfonické básn
„Slávy dcera" dle námtu Kollérova.

Bohatství tvoivosti Dvoákovy není tedy vlastn
silným mnním, ale zdravým rozvíjením
jeho osobitosti Dvoák se svými protivníky má vždy po-
tíž. Kdyby nepodal dkaz vnitního bohatství a vývoje
nadání pro nejrozlinéjší námty a útvary, vytkli by mu
protidvoákovci utkvní v jednom smru a v jednom
útvaru. Tuto výtku poráží Dvoákova mnohostrannost
umlecká. Za to vytkne se tedy aspo „silné mnni" ve
smyslu umlecké bezzásadnosti. Dvoák je svými protiv-

níky rozsekáván, zapomíná se však, že je umlecký —
nezmar. V každém kousku Dvoák znova oživuje v celé

osobitosti.

I jinak prof Bartoš — nehled na nynjší umírnni
loského prudkého výpadu proti Dvoákovi — zlehuje
tetí „slovanské" období Dvoákova tvoení, porážeje
Dvoáka — Smetanou. „Pro Smetanu," píše, „který byl

odkojen zásadami Havlíkc vými, bylo užívání pívlastku
„slovanský" prost nesmyslné... On, jenž um-
lecký instinkt svj doploval znamenitou reflexi, vdl,
že jednotlivé slovanské kmeny jsou individuality píliš

osobité, aby se daly zahrnouti do jednoho jediného pojmu
„Slovan". Proto Smetana mohl napsati pouze „eské
tance". Jemu šlo o to, dobrati se e s k o s t i výrazu,
kdežto „slovanský" výraz byl mu utopi í". (Smetana,
III., str. 26).

Toto mínní Smetanovo o slovanství prof. Bartoš pejal
a málem doslovné opsal od svého uitele, prof. Nejedlého.

Trudno stanovití, na em oba tito protidvoákovci zaklá-

dají Smetanv úsudek onesmyslnosti slovanství
v umní, o utopii takové myšlenky. Vlastních, Smetanou
zachovaných úsudk o slovanství není, vyjímaje jediný
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pípad, který zásadn svdí proti tvrzením obou protl-

dvoákovc, prof. Nejedlého i jeho žáka, prof. Bartoše.

Ale z ústního podání a záznam rzných svdk
dlužno doznati, že Smetana skuten nebyl vyznavaem
„slovanství" v umní, jako Dvoák, by ne v projevu a

pojmenování tak ostrém a píkrém, jakého užívají slovy

nesmyslnost a utopie prof. Nejedlý a Bartoš.

Otázka „slovanství" Dvoákova a slovanství v umní
vbec je však nesmírn složitá záhada. Byla pojímána

rznými umlci rzn a hlavn — kuse. Není rozešena
a, jak nejlépe vidno z mínní školy prof. Hostinského, neni

jasna podnes. Ani veliký náš Smetana úsudkem o ne-

smyslnosti „slovanství", úsudkem popírajícím jeho význam
— byl-li jím skuten pronesen — nemohl rozešiti jeho

významu, záhady, složitosti. Pouhé popírání není vbec e-
šením jistého úsilí a snah lovenstva. Dvoák, protivník

popírání, umlec velikých kladných hodnot ve svém
úsilí a práci, nevyhýbal se úkolu ešiti ho umlecky. Nelze
ho za to znehodnotiti „ešstvím" Smetanovým.

Pehlídka pokus ešení národnosti, ešství a slovan-

ství v našem umní, zvlášt v naší hudb, dnes, kdy prof.

Nejedlý a Bartoš uvádjí eské obcenstvo ve zmatek
jednostrannými výklady a dokonce Smetanovými odsudky
nesmyslnosti slovanství, mže toliko prospti. Pokus ob-
jasniti ešství a slovanství v našem umní s hlediska

naší doby pro jejich složitost nelze podávati v úzkém
rozmru této úvahy. Po pání redakce podá je „Dalibor" ve
zvláštní stati v nkterém z budoucích ísel letošního roníku.

Nelze nepozastaviti se ješt u jednoho pokusu prof.

Bartoše zlehiti Dvoáka srovnáním se Smetanou. Ped
„slovanským" obdobím — píše na jiném míst íSmetana
III. ís. 4.-5 , str. 45.) — „Dvoák byl sice neustálený,

proti jeho umleckému vývoji nebylo však možno init
žádných reserv. Tím více dlužno upozornit nyní na
úskalí, jež v sob tají „národní" smr, jejž Dvoák v té

dob pijímá za svj. Skuten v této (slovanské) dob —
teprve v této dob — objevují se v tvorb Dvoákov
kusy, jež jednak zabíhají do triviality, jednak vyzní-
vají sentimentáln . . . Proti oplodnní hudby živly

národními nedá se v podstat nic namítati. Jenže Dvoáka
proti Smetanovi charakterisuje jistý, hodn neumle-
cký rys užívání národních motiv. Dvoák totiž ne-
rozlišuje skladby, v nichž idealisace národní písn je na
míst, od skladeb, v nichž užití její je naprosto pochy-
bené. Nevhodnost takového užití lidového motivu stup-
uje se mnohdy ješt tím, že posluchai v uchu zazní
netoliko motiv, nýbrž i text píslušné písn, což
nám pak všecku illusi dovede asto poka-
zí ti. Tento ne vkus — nebo jinak nelze takovéto po-
ínání nazvati — objevuje se ve skladbách Dvoákových,
dobou „slovanskou" poínajíc . . . Tak v ouvertue k Šam-
berkovu „Tylu" Dvoák kombinuje spolu motivy písni

„Kde domov mj" a „Na tom našem dvoe". Jemu šlo

ovšem v takovém pípad o motivy co nejvíce spolu kon-
trastující ; s této absolutní stránky hudební vzato poínání
Dvoákovo lehce se vysvtluje, nedovede však po-
sluchai vemluvit oprávnnost spojení
motiv obou písní v jeden celek atoprost
z toho dvodu, že poslucha nedovede si
o d m y s 1 i t — s 1 o va . . . I tuproti Smetanovi
jest u Dvoáka veliký rozdíl..."

Myšlenkový pochod k srovnávacím závrm prof.
Bartoše jest vru podivuhodný. Smetana ve své symfoni-
cké básní „Vltav" užil, na píklad, jak píše sám prof.
Bartoš, „nádherného" motivu pro široký tok Vltavín —
jako Dvoák v „Tylu" — národní písn. Podivno: užiti li-

dových písní Dvoákem jeví se prof. Bartošovi n e v k u-
s e m a neoprávnností, protože si v nich nedovede
v „Tylu" odmyslíti slova „Na tom našem dvoe všecko
to krákoe i ten kohout", ve Smetanov „Vltav", skladb,
poutané uritou básnickou pedstavou velebného toku
Vltavína, nepekáží mu však a dovede odmysliti si slova
Smetanou užité lidové pisn „Koka leze dírou, pes oknem,
nebude-li pršet, nezmoknem". U Dvoáka užití národní
písn kazí mu neodmyslitelná slova illusi svojí triviálností
nebo sentimentalitou, u Smetany je to „nádherné".

Pan prof. Bartoš jest, jak vidno, v nkterých rysech

svého usuzování posud siln zaujat, nehled na jeho

chvályhodné úsilí zachovati zdání úplné vcnosti.

Z vdích duch a len „Hudebního klubu" prof.

Bartoš po loském, píliš osobním výpadu proti Dvoá-
kovi dává nyní možnost aspo pedmtné rozpravy a klid-

ného ešení sporných vcí v našem spoleenském a um-
leckém bytu. Je to vždy ješt veliká pednost jeho mezi
jinými protidvoíákovci z „Hud. klubu."

Na Dvoáka podnikají se útoné výpady v jejich listu

„Smetana" nyní již málem v každém ísle. Vdomé ne-

pravdy, klevety, podzírání z neestných in umlc jim

nepohodlných — všeho užívá se proti nim. Prof. Nejedlý

zvlášt na Kovaovicovi nenechá na pokoji vlásku od
doby, kdy umlecký správce eské zpvohry svým pro-

vedením dokázal velikou životní sílu zpvoher Dvoáko-
vých a marnost výtek školy prof. Hostinského proti nim.

Prof. Nejedlý nyní zasypává Kovaovice novými,

ovšem zase nespravedlivými obvinními. „Národní divadlo"
— píše („Smetana", III., ís. 4.— 5., str. 51.) — „zvlášt ve

své opee postavilo senanejpíkejší odpor proti
eské tvorb, odbývajíc Smetanu tvrtým kapelníkem

a provozováními, jež jsou prost nesnesitelná,
hanobíc Fibicha na jevišti i v — tisku, znemožujíc ži-

vým mistrm Foersterovi a Ostrilovi s chutí pracovati

o nových dílech. |en Dvoák" — cítíte ten hrot ve
slvku „jen", tedy ne Smetana — se hraje a to

z dvod malichern osobních, jen jako zlomyslný
posmch celé ostatní tvorb eské".

Jsou lidé, jak vidti, s kterými není možný vcný
rozhovor. Je pedem marný a tedy zbytený. Mezi n ná-

leží pan prof. Nejedlý.

Avšak i prof. Nejedlého pekonává z len „Hudeb-
ního klubu" jeho švakr, dr. Vladimír Helfert. Jeho proti-

dvoákovství zabíhá již v nesnášelivé bsnní, slepou ne-

návist, zvrhující se až v omezená hlupstva. Mluv o po-
všechném poadu koncert „eské filharmonie" dr. V.

Helfert vytýká ji, že „vyhýbá-li se zejmé dílm Fibicho-

vým, Foersterovým a Ostrilovým, favorisuje-li pak
proti nim úmysln Dvoáka, pak nutno mluvili

o jednostrannosti, která na náš hudební život nutn
psobí dusiv. Vládne-li tento duch dnes v Národ-
ním divadle, pak tím více eská Filharmonie mla by
si uvdomit svj úkol, aby jednostrannému, p rot i um-
le c k é m u duchu Národního divadla tvoila jakousi proti-

váhu. Neuvdomila si toho a jedná více v intencích
dnešního bláhového hesla: Více Dvoáka!
Dlužno toho litovati v zájmu naší hudební kultury i v zájmu
„eské Filharmonie". — Jak dojemn muí se srdce dra

V. Helferta nad snahami a doporuováním dl Dvoáko-
vých v Nmecku po letošních slavnostech v Pyrmontu,
kde odborníci psali : Více Dvoáka, nikdy dosti Dvoáka !

Dr. Helfertovi není Dvoák úctyhodný umlec vbec,
novodobý umlec pak zvlášt již ne. Je proti nmu však
netoliko z dvod umleckých, ale i — obchodních.
Proti Dvoákovi jest jeho protivníkm ze školy prof.

Hostinského již každá zbra dobrá. „Což pak" — táže

se pan dr. Helfert dále — „stále si naše hudební korpo-
race neuvdomily, že dnes Dvoák pestává býti už —
obchodním artikulem? Že obecenstvo vyhýbá
s e již Dvoákovi zejm a že touží po silnjší hudební
strav? Jdte do divadla nebo do koncertu, kde se hraje

Smetana, Fibich, Foerster, Ostril — je na-
plnno do posledního místeka. Jdte na
operu nebo koncert Dvoákv — vše zeje prázdno-
tou. Dnes provozovat hudbu moderní (ne nemoderního
Dvoáka) vyplácí se i ist obchodn". („Smetana", III.,

ís. 4.-5., str. 55).

Tato ukázka mínní protidvoákovc z „Hudebního
klubu", odchovaných prof. Hostinským, staí úpln bez
poznámek a zbyteného rozhoení jako doklad doby.*)

*) Tuto sta, napsanou již ped uveejnním „pro-
testu hudebník", nebylo lze otisknouti díve pro nával
jiné látky. Red.
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BOJ PROTI ANT. DVOÁKOVI.
Vyslovte dnes ped cizincem, ped lovkem kultur-

ním, který ví kdo byl Dvoák, vyslovte ped ním heslo,

jež stojí v ele tchto ádk a uvedete jej do rozpak.
Opravdu nco podobného, jako je „boj" proti Dvo-

ákovi propagovati a hájiti, lze jen v zemi demagog,
v zemi vcí podivných. Tam, kde nesíslnkráte zkompro-
mitovaný výteník, jemuž bezpotukráte dokázána byla
úplná hudební a vbec smyslová impotence, mže býti

vychovatelem mládeže na ústavu jakým je na p. univer-
sita, jen tam v oné zemi vci podivných mže se ozvati

heslo „Boj proti Dvoákovi!"
Byl-li svého asu hloupostí, hraniící s idiotstvím, boj

proti Wagnerovi, nutno nazvati dnes boj proti Dvoákovi
jménem ješt o stupe píkejším.

A tento boj je dnes heslem strany t. zv. vdecké
kritiky, školy univ. prof. Zd. Nejedlého a jeho ochot-
ných panošík, nohsled a švakr.

Se jménem prof. Nejedlého je spojen u nás pojem
neho ne ze svta tohoto, celá jeho psobnost je jako
špatn pipravený a špatn rozvedený akkord.

Výrony jeho ducha a vzdlání již asto vzbuzovaly
odpor a ješt astji útrpnost kruh odborných. Každá
vyvolaná aféra jím skonila pro nho dosud — vždy ne-
smrtelnou blamáží. V každém kout této zemkoule byla
by podobná veliina nemožnou, u nás pak dosud mezi
mládeží je celá ada lidí, pro nž je dr. Zd. Nejedlý ka-
pacitou

A tak nutno tento zjev považovati prost za epide-

mii, nebo je vyloueno, že by lovk mající jen nepatr-
nou ást soudnosti nevidl jakými výteníky jsou vedoucí
initelé donkichotiády, odehrávající se pod heslem „Boj
proti Dvoákovi!"

Letošní tažení protidvoákovské, je zajisté aférou ze
všech nejostudnjší.

Když ped rokem objevil se v „Hlídce asu" lánek
jakéhosi Jos. Bartoše, byl jednomysln odmítnut celou hu-
dební veejností jako hrubý, netaktní výpad lovka ne-
zodpovdného, nemajícího ani elementárních pojm o
otázkách, jichž se lánek dotýkal. Listem naším byla mu
pvodn vnována pozornost, které zasloužil jako hu-
moristická etba autora kongeniálního s Venouškem Do-
lejšem. Nebo jak jinak souditi o autoru, který považuje
na p. Dvoákovo „Stabat mater" za skladbu n e d e f i-

n i t i v n í (Co to jest ?) proto, že napsal také jiný skla-

datel (Rozumj |. B. Foerster) skladbu na týž text(!) Tof
pece projev nesmírn hluboký. A podobných zrnek tam
byla celá nše.

Teprve když v dr. J. Lówenbach odpovdl lánkem
v téže „Hlídce asu", uveejnn i lánek Kalenského
v „Daliboru". (Dvoákiana.)

Pan Bartoš odpovdl tenkráte svým zpsobem, t. j.

nadávkami, a teprve nyní, kdy vydal Kalenský svj lánek
knižn, odpovídá bezmála na tech stranách „Smetany".*)
A tato odpov je klasická. Nedotýká se totiž nikde d-
vod a dkaz Kalenského, ale je celým svým obsahem
odpovdi na jmenovaný lánek Lowenbachúv. Pan Bartoš,

jemuž snad poíná býti již úzko, uznal za dobré
ped veejnosti se omluviti. Niím jiným, než špatn pro-
myšlenou omluvou není toto vykrucování se, zatemování
a zamlování fakt.

Jmenovaný lánek Bartošv v „Hlídce asu" byl tedy
prvním z oslavných projev, s nimiž pichvátala strana

t. zv. vdecké kritiky v jubilejním roce Dvoákov. Pak
pomohl také svobodný pán z Helfert. Jeho rozbor kritik

Hugo Wolfa a jiné jeho vlastní kritické výpotfcy mly
stejný jediný úel — „znehodnotiti dilo Dvoá-
kovo".

K tomu hodil se také Zd. Nejedlého lánek „Z ho-
vor Ant. Dvoáka se Zd. Fibichem**). Toho všeho bylo
však znehodnocovatelm málo.

*) Boleslav Kalenský: Až do tetího po-
kolení („Smetana", ro. III., str. 83).

**) „Smetana", ro. II., str. 52.

Letos ozvalo se v cizin heslo: „Více Dvoáka!"
(Viz „Dalibor", ro. XXXIV., . 42—43) heslo, které našlo
u nás oprávnného ohlasu u strany hudební a bylo záro-
ve erveným dráždivým praporcem pro stranu nehu-
dební.

Tak se dokala veejnost lánku svobodného pána
z Helfert („eská Kultura" (!) . 5). Do jaké míry byl

neslušným tento pamflet, toho nejlepším dkazem je okol-

nost, že jinak pespíliš klidná a trplivá veejnost byla
stržena k projevu, jakým je na jiném míst listu uvedený
protest: Protest onen je náležitým zhodnocením psob-
nosti pp. Bartoše-Helferta a odkazujeme tenáe k nmu.
Že jmenovaný projev nezstane bez odpovdi, dalo se

ovšem pedem oekávat. Nkteré denní listy pinesly tuto

odpov:
K protestu hudebník ze dne 15. prosince 1912 bu-

diž nám dovoleno íci na svou obranu:
1. Na protestu uvedena jsou vesms jen (!) jména

umlc, a otázka dvoákovská mže býti rozhodnuta
ne pouhým množstvím jmen interessovaných hudeb-
ník, nýbrž jen zase literární p r a c í. (! !)

2. Vt} z našich lánk citované jsou vytrhávány (!)

a dávají v souvislosti jiný smysl, než jak se praví v pro-
testé. Na p, není pravda, že jsme Dvoákova díla na-
zvali obchodním artiklem, nýbrž naopak jest pravda, že

jsme vytkli tm, kteí protest spolupodepsa i, že z Dvo-
ákova díla dlají obchodní artikl. (! !)

3. Užili-li jsme nkde slov ostejších, stalo se to jen

proto, že byli jsme k nim vyprovokování zprávami našich

hudebních institucí, (Kterými?!) jež letos, a nebylo žádné
píiny oslavovat (!) Dvoáka, vyhrazovaly mu tolik ve-

er^!!) že to povážliv upozaovalo ostatní eské skla-

datele. Mimo to Smetana a Fibich jsou dnes uráženi (kým
a kde?!) zpsobem velmi hrubým, (!!) proti emuž naši

hudebníci zapomnli protestovati, (? !) kdežto naše výroky
o Dvoákovi jist se nevymykaly z mezí literární sluš-

nosti. (! 1)

Konstatujeme konen, že nkteré osobní hroty pi-
pravily protest sám v oích našich o vážnost, (! !) již ji-

nak mohl míti. Dr. Josef Bartoš. Dr. Vlad. Helfert.

*

Tato odpov charakterisuje nejlépe celou tu don-
kichotiádu antidvoákovskou. Tedy Kovaovic, Novák,
Suk, Chvála a vbec všichni ostatní nemají v otázce dvo-
ákovské co rozhodovati. Všem tmto skladatelm a hu-
debním umlcm upírají pp. Bartoš-Helfert, tedy dva n e-

známí diletantlsující literáti, všechnu kvalifikaci, roz-

hodovati v otázkách umleckých.
Jak neskonale smšní jsou oba, domnívaji-li se že

v otázkách hudebních mohou vbec rozhodovati diletanti,

a to dokonce žvanním, jimž potisknou trplivý papír.

(To se nazývá „literární prací"). Pánové byli tedy jak

praví, vyprovokováni k tomu že „užili nkde slov
ostejších" a sice vyprovokováni „zprávami našich

hudebních institucí (I) které vyhrazovaly (bez píiny)
Dvoákovi tolik veer (!) že to upozaovalo ostatní e-
ské skladatele." tená zajisté trne, te-li v jedné vt
takovou spoustu nesmysl.

|aké z p r á v y (!) to byly a které hudební in-
stituce vyhrazovaly Dvoákovi tolik veer (I) Jak
naivním je ten svob. pán z Helfert, domnívá li se, že
by vbec nkoho napadlo jeho, takovou hudební kapa-
citu, provokovat.

V tom nech je ujištn, že hraje-li se dnes Dvoák
více než skladatel jiný, jsou k tomu dvody zajisté d-
ležitjší, než snaha provokovati kohokoli. Je to pedevším
absolutní hodnota jeho skladeb (bez ohledu
na jejich oblibu u obecenstva), která si vynucuje jich pro-

vozování.
Povídání o urážení Smetany a Fibicha je

známou taktikou pán, bohudík taktikou veejností dobe
prohlédnutou.

Smetana je silnou stránkou divadla, proto tedy nutno
dokázati opak. Není to nic jiného než podobný pípad
onomu s „Nevstou Messinskou", jejíž provedeni bylo
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dle p. Zd. Nejedlého ped prázdninami r. 1909 veli-
kým umleckým inem a po prázdninách téhož
roku, s týmž ensemblem a dirigentem, „chabým ped-
stavení m M .*)

Podobné trumfy ztratily'"již dávno svoji silu a vyzní-

vají dnes naplano. Tvrdí-li dále pánové, že jich „výroky
o Dvoákovi nevymykaly se z mezí literární slušnosti",

pak nutno míti za to, že jejich pojmy o slušnosti jsou ve-
lice zmatené.

S podobnou „literární slušností" setkáváme
se snad jen v politických kandidátních ecích. Jaká nadu-
tost ale vyznívá z poslední vty odpovdi, dle které pro-

test ztratil vážnost v oích — žasni svte —
pán Helferta a Bartoše. (!) Jaké to neštstí

!

Ani touto odpovdí nekonila však vc. Dne 20. pro-

since r. 1912 (to ono historické datum) pichvátal na po-
moc žákm pan profesor Zd. Nejedlý. V ísle 6. „eské
Kultury" uveejnna jeho staf „Boj proti Ant. Dvo-
ák o v i".

Pan profesor to pirozen vzal od podlahy. Zaíná
od Adama a rukopis K. a Z., dotýká se Hálka, Mendel-
sohna a vše to je mu vhodnou látkou, už ne k poouchlé-
mu, literárn slušnému (!) kritisování (jak to bylo zvykem
Ot. Hostinského), ale k otevenému pímo zuivému vý-
padu proti Dvoákovi. Pan prof. Nejedlý ani netuší, že
by byl vytvoil nesmrtelný dokument historický, kdyby
jeho psáni bral nkdo vážn.

Dnes ale u nás považuje kdekdo jeho psaní za etbu
humoristickou,**) na kterou vážn odpovídat není prací zá-

vidéníhodnou.
Pan profesor napomíná autory protestu, aby podruhé

byli dbalejší v mení sil, nebo ostrá palba s druhé
strany prý se pirozen sesílí. Dkujeme za
upímnost. (Nenazveme to ani chvastavostí.)

Sta Nejedlého je ale velice pounou pro naši kri-
tiku. Celý tento výpad proti Dvoákovi vyvolán tedy,

jak pánové praví zanedbáváním, (také urážením) Fibicha,

Foerstra, Ostrila. Kdyby bylo pravdou výše eené, mohl
by každý upímný zastance jmenovaných skladatel (Dr.

Zd. Nejedlý ovšem jim není!) snažiti se vzbuditi pro n
vtší zájem ve veejnosti, než jakému se tší dosud.

Co uinil ale p. prof. Nejedlý ? Nekritickým pece-
ováním skladatel sob blízkých naši kritiku

pímo umluvil. Je nyní na naší kritice, aby byla upí-
mnou ku chránncúm strany protidvoákovské.

Jen spravedlivým a upímným zhodnocením
dl skladatel oné strany zmizí nimbus, který okolo nich

vytvoilo nezodpovdné poínání prof. Nejedlého. Pak
bude u nás jasno, pak nebude nutno, aby k nesmrtelnosti
nkterého chránnce prof. N. musil býti odvalen bal-
van „Ant. Dvoák".

Zatím co cizina pronáší heslo : „Více Dvoáka" musí
si mladý eský hudebník odvalit scesty
balvan, aby mohldále. Tímto balvanem je
Dvoák.***)

0 tomto povedeném nápadu je ovšem tžko dispu-
tovat. Zde nutno ronit slzy — ovšem — ty nejveselejší

slzy jaké vám kdy vehnal smích do oí.
V lánku Nejedlého jsou však také místa, inící ná-

roky na seriosnost.

Dvoák prý je n á r o d n í s v a t ý a kdo ho kritisuje

je kací atd.

1 ne, pane profesore ! Dvoáka kritisovala ohromná
ada kritik skutených, nejen našich, ale zvlášt
cizích. Jak tyto kritiky vyznívaly, musíte jako hi-
storik (!) vdt. Protest našich hudebních kruh nebyl
podán proti kritisování znalc, ale proti pustému láni,
proti úžasné ignoranci, již nejsou jasny
pojmy onžjde, a konen (jak trefn praví „Pe-
hled") proti závilé zlob v rouše konfusní
žvanivosti nej zelenjšího mládí.

*) Mezitím ml p. Zd. N. aféru spojenou s odchodem
pí. Maturové.

**) Výjimkou jsou zde ovšem nedosplí školáci.
***) „eská kultura", str. 188.

Je-li dnes Dvoák považován i v nejširších kruzích

za genia (dle prof. N. za svatého), pak je to zásluhou jeho

díla a ne zásluhou kritiky nebo osobních pátel. Výroba
geni existuje u nás jen na jediném míst, namíst vám,
pane profesore, velice blízkém.

Pan prof. píše také : „O Smetanovi lze napsati všecko,
aniž by se svdomí „národa" ozvalo. Loni jistá tiskovina,

jež stojí pod patronancí národ. div. (!) tiskla o Smeta-
novi vci tak hnusné, že mi není možno ani zdaleka na-

znaiti eho se týkaly".

Dle ušlechtilých výraz (tiskovina) a dle jiných ješt
projev ušlechtilého ducha, jichž se nám dostalo, soudíme,

že pan profesor míní Kalenského „Dvoákianu".
Pan prof., který nazval zesnulého Knittla nebo Riegra

z 1 o b o h y, kteí štvali Smetanu v šílenství,
nazývá „hnusností" lékaské dobrozdání,
dokazující, že šílenství Smetanovo bylo výsledkem
choroby.

To pece farizejství prvého ádu.
Podobným farizejstvím je tvrzení, že: „iditel Národ,

divadla tiskl o Fibichovi hrubosti."

Tedy hrubosti je uveejnní statistiky kasovních
píjm na opery Fibichovy — nota bene — uveejnní
vyprovokované dopisem pana Richarda Fibicha a

dvoji, z nho vyznívající zejmé insinuace dobrého jména,

správy kr. es. zem. a Národ, divadla zle se dotýkající.

(Viz: „Dalibor" ro. XXXIII. str. 49.)

Také o hrubosti, jemnosti a konen hnusnosti má
p. prof. pojmy zmatené. Zpravidla jich nehledá tam, kde
by ml.

Tvrdí-li dále p. prof. Nejedlý, že : „Dvoákových oper
dává se nkolik v týdnu, Smetanova jednou za onoho
asu", pak je to prost lež, nebot pravdou je, že od
prázdnin až do 31 prosince 1912, tedy za pt msíc (bez

10. dn), dávánodevt pedst. oper. Dvoákových ale

patnáct Smetanových, pi emž týž kapelník, který diri-

goval „Dalibora", „Hubiku" nebo „Prodanou nevstu",
dirigoval také op. „ert a Káa" a „Rusalku".

Tedy také o pravd má p. prof. podivné pojmy.
Netší-li se nkteí skladatelé takové pízni obecen-

stva jako Smetana nebo Dvoák, pak ovšem nutno podle
logiky p. Zd. Nejedlého viniti pražské hudební instituce.

Povíme panu profesorovi pravou píinu. ^Nehrají-li naše
hudební instituce „eská filharmonie", „eské kvarteto"

nebo Ševíkovo kvarteto na p. Fibicha, je pravou a jedi-

nou píinou nevdomost a troufalost pán kritik
strany Zd. Nejedlého, kteí dosud ve všech pípa-
dech hledli slabiny Fibichových komorních prací za-

krýti výtkou špatné reprodukce. Umlecké sdru-

žení, které reprodukuje nejtžší skladby Beethovena (po-

slední kvarteta) s pravým hlubokým pochopením, nedovede
zahrát lehounké skladby Fibicha. Pánové ovšem zcela

správn podotknou, že ne v technických obtížích, ale ve
vnitním podání a ve vyvážení h 1 u bi n d í 1 a je cíl re-

produkce. Ano ! Téžko ale pohroužiti se do hlubin, kde
jich není.

Posouditi co je dobré a co špatné, k tomu schází naší

vdecké (!) kritice vbec smysl, a proto nelíbí-li se skladba,

je to vinou reprodukce. To je nejpohodlnéjší vyváznutí
z choulostivé situace. S tímto trikem našich vdc setkáte

se na každém kroku.

V lánku p. prof. Nejedlého následuje pak ada na-

knutí. Nakl Kovaovie, že se vyslovil nesalonn (!)

o Dvoákových operách (viz Kovaoviovu odpov

,

nakl eskou filharmonii (viz odpov dra Zemánka),
nakl Suka (viz Sukovo zasláno), Bolešku, Chválu. Le to

už jsou pípady typické pro jistou stranu a z odpovdí
napadených uiní si tená sám jasný pojem o tom „um-
leckém pesvden í"

(!) prof. N.
f
jímž se tak vy-

náší. Zbytek lánku Nejedlého vymyká se vážnému rozboru.

Nebetyná domýšlivost charakterisovala pana profe-

sora vždy, a tak také zde teme, že ml vždy na tom zá-

jem, aby také píslušníci protivného tábora hudebního
chodili k nému do pednášek a tak aby i jeho odprci byli

vzdláni ve svém oboru a aby tedy mladší lenové jeho
smru mšli jednou proti sob lepší lidi než ml a má on.
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Jak velebn vyznívá z tchto ádk jeho veliké
„Já !"

Zde ovšem nutno zase roniti slzy veselého smíchu

!

Pak vykládá prof. Nejedlý své mínní o Dvoákovi.
Dvoákijej nezajímá, je to mrtvá kapitola z e-

ské hudby, kde pro ducha bádavého a tvoivé-
ho (!) („Já !")(!) není mnoho co dlati; je to Mendelsohn
ve zmenšeném eském vydání (!), nebo Mendel-
sohnv kult byl myšlenkovit neplodný a to je d o k o-

nalý portrét Dvoákv v naší hudb, patí
minulosti a zmizí pirozenou smrtí, jeto
odumírající i nd i v i du a 1 i t a(!) která Jeho (!) (roz-

umj Nejedlého) nikdy nelákala, je to balvan, jeji si

musí mladý eský hudebník odvalit z cesty,
aby mohl dále!

Bohové, sutež, ví-li veliký vdátor, hudební kritik,

redaktor atd., profesor na eské universit dr. Zd. Nejedlý
co iní!

Jenom že, pánové, s tím odvalováním balvanu to pjde
dost ztžka! jek tomu totiž zapotebí ješt neho jiného,

než dobrého apetitu.

Citát z Hostinského, o povinnostech naproti studentstvu,

mohl si pan prof. uspoit. Byl sice Hostinského žákem,
ale nenauil se od nho mnoho, a hlavn zapomnl si osvo-
jit! jednu z jeho nejvtších ctnosti t. j. skutené vzdláni
a dobré vychování Vlastnosti ty dovedly udržeti Hostin-

ského v kolejích. Zd. Nejedlý v tchto kolejích (pes to

že je také v koleji) nebyl nikdy a zmítá-li se nyní spla-

šené sem a tam, je to vcí pirozenou. Kdo však chce
vychovávat jiné musí se postarati díve o vlastní vycho-
vání. —

Postrádá-li talentu, mže dlouhou prací a houževna-
tosti docílit, že z nho pece bude nkdy kantor. Býti
vychovatelem, k tomu je ovšem zapotebí
neho jiného než protekce a dopuštni
Božího ! Vr. Novák.

Redakci zaslán tento

:

Protest.

Již delší dobu vede skupina, sdružená kolem hudeb-
ního listu „Smetana" soustavný boj proti Antonínu Dvo-
ákovi. Každé vcné a slušné kritice piznáváme plnou
volnost, nemžeme však pihlížeti klidn ku projevm
netaktním a urážlivým. V kritikách a láncích pp. dra
Vladimira Helferta a dra (osefa Bartoše o mistru, který

naši hudební kulturu odkryl svtu, teme na p. výrazy,

jako „naprostá neschopnost reflexe umlecké, nepvod-
nost, opadalé sežloutlé listy, stále ješt dobrý obchodní
artikl" (!) a pod. Pánové tito, kriticky nekvalifikovaní, po-
sitivními iny hudebními nebo literárními dosud neznámí,
vidí v Dvoákov hudb „nebezpeí, že obecenstvo po
ase ztratí schopnost vnímati díla skuten moderní a kul-

turní", tvrdí, že celá ta sláva Dvoákova spoívá na velmi
pytkých základech", že jeho hudba mže vážn ohrožiti . .

.

kulurn výchovný význam moderního umní", a obávají
se dokonce, „že jednostranným kultem Dvoáka
dostavil by se brzy cynismus a zárove animální,

fysiologický názor na hudbu: hudba klesla by na
úrove pedmstských operett." A co íci o tom, prohla-
šuje-li p. dr. Bartoš o „Svatebních košilích", posuzuje po-
slední jich provedení, že slavná skladba Dvoákova pso-
bila dojmem zdrcujícím (!!).

K takovýmto výrazm sahá boj, vedený proti Anto-
nínu Dvoákovi pod redakní patronaci profn dra. Zd.
Nejedlého v asopisu „Smetana" a „eská kultura". Máme
za svoji povinnost ohraditi se veejn proti tmto proje-
vm fanatické zaujatosti a protestujeme proti jich hru-
bému a nízkému tónu, jímž dovolují si mluviti lidé ne-
zralí a nevychovaní o mistru významu svtového.

V Praze, poátkem prosince 1912.

Bohumír Brzobohatý. — Josef F a m r a. — Jií
Herold. — Karel Hoffman n. — Karel Hoffmei-
s t e r. — Bedich Holeek. — Emanuel Chvála. —
Jindich Káanz Albest. — Rudolf Karel. — losef

Klika. — Karel Kováovi c. — Jaroslav K i k a.

— Jan K u n c. — Jan M a 1 á t. — Václav M ti 1 1 e r. —
Karel Nedbal. — Oskar Nedbal. — Vítzslav No v á k.

— Václav J. Novotný. — František Ondíek. —
František Picka. — Ladislav Prokop. — František
Spilka. — Karel S t e c k e r. — Josef Suk. — Otakar
Ševík. — Václav T a 1 i c h. — Hanuš Trneek. —
Hanuš W i h a n. - Rudolf Zamrzla. — Dr. Vilém Z e-

m á n e k.

Projev Františka Ondíka.
Již dávno jsem pozoroval z ciziny, jak ubohé jsou

úsudky u nás v echách o hudb vbec, zvlášt však
o Dvoákovi, nkterých našich nehudebnich veliin, ale

myslil jsem si vždy: „Pane, odpus jim, nebot nevdí, co
iní I"

To, co se však dje nyní proti Antonínu Dvoákovi,
tomu nejvtšímu eskému geniu, pesahuje již všecky
meze, a jest na ase, aby se posvítilo na bezedné igno-

rantství tchto utrha, jimž eská veejnost se svádí na
nepravou cestu a k obrácenému úsudku. Nechci se dotý-

kati žádné osoby, ale jde mn pouze o pravdu a svaté
umní Dvoákovo, které posvtil eskému národu. Jsem
pesvden, že celá eská veejnost bude se muou sou-
hlasiti, vyslovuji-li se proti nestoudným útokm na Dvo-
áka, a že odsoudí jednání nkterých nabubelých igno-

rant, kteí se opovažuji Dvoáka snižovati.

Kdyby mli Nmci nebo jiný národ takového velikána,

jakým byl a je Dvoák, bylo by dovoleno nepovolaným
nehudebníkm otírati se o nj tak bídným zpsobem, jako

se to dje u nás ?

Celá eská veejnost by mla vystoupiti proti tomuto
bezpíkladnému jednání. Dvoák ml jen tu jedinou chy-

bu že byl ech.
František Ondíek,

komorní virtuos.

Venkov píše

:

Odpov K. Kovaovice.

Náš spolupracovník odebral se k mistru Kovaovicovi
a ptal se ho : „Bute tak laskav a eknte mi, co má zna-
menati tvrzení p. prof. Nejedlého v „eské kultue", že
prý jste vy kdysi nkteré opery Dvoákovy odsuzoval a
že dokonce jste dl: „Takové zboží na scénu Národního
divadla nesmí."

Karel Kovaovic na to pravil : „Tvrzeni toto je drzou
lží a že jest drzou lží, dokazuje již to faktum, že hned,
jakmile nastoupil jsem úad chefa opery, byly provozo-
vány všechny zpvohry Dvoákovy, které na repertoiru

tou dobou byly a že pilenil jsem knim dle možnosti co
nejrychleji etné jiné, takže již r. 1901, tedy záhy na za-

átku mojí innosti dávány již „Dimitrij", „Jakobín",

„Šelma sedlák", „Tvrdé palice", „Cert a Káa", „Rusalka",

„Sv. Ludmila", a „Slovanské tance". Od té doby práce
Dvoákovy z repertoiru našeho nevymizely.

Skladatel Jos. Suk uveejnil v denních listech tuto

odpov

:

„O Sukovi bude teba napsati jednou dv monografie

;

o Sukovi umlci jednu, ov Sukovi diplomatu druhou." Tak
piše prof. Nejedlý v „eské kultue" a o vtu dále na-
zývá mne již intrikánem. Uinil jsem dle názoru jeho vci
veliké a nyní pohlížím na sebe s opravdovou úctou. Dvo-
ák jest totiž v celém svt milován a ctn, jméno jeho
zvuí rok od roku mocnji — to zavinil intrikán Suk.
Dvoákovy opery staly se u nás kusy repertoirními oproti
názoru universitních profesor hudební vdy ; intrikán Suk
zmohl tedy s pomocí Kovaovicovou dva universitní vdce
s množstvím panoš ! — eské kvartetto vidí ve Dvoá-
kov komorní hudb jeden z vrchol tohoto odvtví tvorby
a hraje ji — nu velmi dobe. Dvoákv cyklus loni po-
ádaný vyvolal zájem u našeho obecenstva jist nebývalý
Prožluklý intrikán Suk to jisté shánl po domech I Dvo
ák se hraje ve Filharmonii, ponvadž Boleška nepemýšl
na nic jiného, než jak by ubíjením našich jiných sklada
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telú (ovšem krom Suka) Dvoákem se Sukovi zavdil.
Náš velevážený Chvála pímo upi pod Sukovým terorem

;

Dvoák se mu libí a ve mn vidí — o hrzo I — vtšího
skladatele než intrikána ; vbec pemnozí ješt nenadávají

Dvoákovi, Kovaovicovi a mné, jak by si pál prof. Ne-
jedlý. V tom ve všem má geniální intrikán Suk prsty.

Tolik toho Suk udlal pro Dvoáka, akoliv sám patí
mezi ty, kteí dle Nejedlého vbec „žádného pesvd-
eni" nemají" (to má a vždy ml jen Nejedlý).

Pan prof. Nejedlý, který dle zpsobu hyen ryje do
rov (nejmilejší jsou mu r >vy erstvé — viz pípad Knitt-

lv) zaryl též jednou do živého masa. „Já si v nm (Su-

kovi) cením diplomata více naž umlce," tak píše ve svém
lánku. Co soudí Nejedlý o hudb mé a o hudb vbec,
jest ovšem lhostejno (zvlášt dnes, kdy prof. Nejedlý

u vdomí své nemohoucnosti poíná sob již jako smyslu
zbavený) a nanejvýše je lovku líto studentstva, které

vychovává a na které se s nabubelým pathosem ke konci

svého lánku obrací. Dokud tento vdec systematicky a
s przranou tendencí snižoval jen moji skladatelskou

innost, ignoroval jsem ho úpln Ale te, kdy dotýká se

mé cti a neštítí se pi tom žádné zbran, jsem nucen bez-

meznou jeho zlobu veejn odhaliti, a iním tak s nejvét-

ším hnusem a odporem.
Že nepoužil jsem styk svých v cizin ani doma ni-

kdy pro zájmy své kteréhokoliv druhu, to vi každý, kdo
mne blíže zná. Jen proto, že mám lásku k Dvoákov
hudb a úctu k Dvoákov íst památce, obvinil mne
prof. Nejedlý z intrikánství. Obvinní tohoto, za štít po-
kroku se schovávajícího Beckmessra, šiitele prázdných
hesel odmítám jako bídné na cti utrhání. Josef Suk. •

Prohlášení dra V. Zemánka.

Na protest eských skladatel a hudebník proti ne-
slušným kritikám o Dvoákovi redakních pátel p. prof.

Nejedlého, reaguje tento tím, že zatahuje do sporu osoby
na vci nezúastnné, aby tak zakryl mravní porážku své
školy. Pan professor tvrdí m. i , že |osef Suk osobním
svým stykem vykonává vliv na programy „eské Filhar-

monie „tak" . aby se v nich uplatnilo heslo „Více Dvoáka".
Prohlašuji, že tvrzen p. prof. je úpln smyšlené a na-
prosto nepravdivé : na programy „eské Filharmonie*

Jos. Suk nikdy žádného vlivu neml a nemá. Soustavné
pstní skladeb Dvoákových v celém desetiletí eské
Filharmonie a zaazování jich do generálního programu
dlo se jedin na základ volného rozhodnutí arstické
správy a se schválením správního výboru v plném v-
domi jich vysoké ceny umlecké. Soumrné udržování
všech skladeb Dvoákových, tvoících hlavní pilíe eské
tvorby symfonické na repertoiru, podmínno jest ostatn
v první ad potebou obecenstva a s ni souvisejícími
úspchy kasovnimi.

Za artistickou správu eské Filharmonie :

Dr. Vilém Zemánek.
V Praze, dne 27. prosince 1912.

B DIVADLA mimHH
NÁRODNÍ DIVADLO.

Hosté.
V „Daliboru" pedstavil se 10. prosince basista pan

J. Flegl v roli Beneše. Host prozatím ukázal, že vládne
dobrým, vydatným hlasem, který dalším školením zajisté získá
násile a nosnosti. První jeho vystoupeni je rozhodn slibné.

Ve „Faustu" a v „Aid" (Mefisto a veleknz) vystoupil
pan [os. Munclinger od Mstského divadla ve Lvové.
Hlas jeho vyznauje se ve stední poloze kovovým za-
barvením. Do výše a do hloubky na šíi tónu ubývá.
Ve he je ovšem dosud mnoho konvencionelniho. Oba
jeho výkony byly velice pozoruhodné. V Aid rozlou-
ila se dne 23. prosince s naší scénou paní Théo Drill-

Orridgeová. Umlkyn tšila se zaslouženým sympatiím
našeho obecenstva. Nkolik rolí, jež u nás zapla, svd-
ilo o mnohostrannosti jejího dramatického nadání. Amneris
patila k jejím úlohám nejlepším. Umlkyn odchází do
Hamburku. Doufejmež, že nezapomene na naši scénu a

k nám zase zavítá. Bude nám vždy vítána. X.

I KONCERTY ! a lát

eský spolek pro komorní hudbu ml na poadu
osmého ádného koncertu Mozartv kvintett z g-moll
a Brahmsv sextett z G-dur, op. 36. Obé díla výten
sehrálo za vydatné pomoci pán Otakara Máchy a prof.

Jana Buriana eské kvartetto. V kvintettu cením nejvíce
prvou, bohatým mnohohlasem oplývající vtu a nádherné
Adagio, v nmž souhra jemného prvodu byla unášející.

Z Brahmse zaujala nejvíce poslední vta, jež je svžejší
ostatních. Jediná dociluje plného zvuku.

Veliké ásti poad ' ujal se komorní pvec p. Frant.

Steiner z Vidn. Ovládá úplné svj zatemnlý, šavnatý
tenor- baryton, jenž honosí se mladistvým oelem a mkkou
poddajností. Výhodné užívání fa'setu, jemné nasazování
vysokých tón a lahodné portamento psobilo ve staré
škole italské V Debussyho písni vynutil obdiv vytrva-
losti dechu, jemné nanesenou koloraturou a snesením
falsetu až do spodin prsního hlasu. Pan Steiner nestaví
svou virtuositu do popedí a tím právé polmauie.

Slovanská hudební unie, sdružující ve svém ln
nejen všecky naše umlecké orchestry, ale i vynikající

jednotlivce, uspoádala representani koncert ve prospch
svých dobroinných zaízení. Jestliže již souinnost všech
tí našich nejlepších hudebních tles vábila, zvýšilo zájem
ješt více zvolení dirigenta Karla Kovaovice, slibující

požitek zcela ojedinlý. Obrovitý orchestr, vyplující
všecky prostory zvtšeného podia, skýtal údiv vzbuzující
podívanou. Všecky dolejší stupn byly obsazeny smy-
covým tlesem, místa u varhan zaujala dechová harmonie.
Vše bylo smstnáno, jak nikdy pi isté histrumentáln in

koncert ješt nebylo. V tomto obsazení stoosmdesáti-
tenném sehrány Dvoákovy skladby, z nichž poad sesta-
ven. „Dramatická ouvertura" z mládí mistrova byla novým
zjevem. Svžest a pohotovost projevu vydávala svdectví
o nesmírných pokladech tvrí síly mistrovy. Bohaté dílo

mládí neutrplo pozdjšími pracemi vysplého mistra
pranic. „Symfonie 4. z G-dur" a „Husitská" byly další

skladby tžící z mohutného obsazení orchestru „Unie".
Kovaovicovo jasné pojmutí celku a záivé vypraco-

vání podrobností propjilo imposantnímu tlesu skvé-
losti f jež svítila barvami hlatí.

Houslového koncertu mistrova ujal se koncertní mistr
Národního divadla p. Jan Buchtele a tšil se velikému
úspchu.

Kovaovicovo vítzné umní dirigentské bylo ped-
mtem srdených ovaci jak obecenstvem tak lenstvem
„Slovanské hudební unie" upímn projevených.

Bohumil Vendler.

eský spolek pro komorní hudbu *) pozval na svj
druhý mimoádný koncert tajného radu dvorního, prof.

Willy Burmestera, houslistu jemného, ušlechtilého

tónu, jenž spolen s pianistou Alfredem Schmidt-
Badekowem sehrál J. Brahmse sonátu z G-dur, a
Beethovena Kreutzerovu. Patrn omylem uveden na po-
adu p. Schmidt-Badekow jako doprováze pana tajného
rady; jsou v komorních dílech spoluhrái rovnocenní.
Mírným tokem plynoucí sonáta Brahmsova poskytla obma
pánm píležitost, aby rozvinuli pednosti své souhry.

V Beethovenovi u Burmestera nabyla vrchu uhlazenost
nad vášní.

V druhém díle koncertu vynikl Burmester jako obratný
upravovatel klavírních malikosti rzných autor pro
housle a sklidil také hojn potlesku. Napomínání ped

") Pro nával látky zdrženo.
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ukonením poadu odcházejícího obecenstva výkonným
umlcem samým je sice velice psobivé, ale trapné.

eská Filharmonie dovršila dvoustý koncert Sme-
tanovým cyklem „Má vlast". Dvojnásobné obsazení or-

chestru, do posledního místeka naplnná sí a slavnostní

nálada, jak v hledišti, tak na koncertním podiu, svdila
o velkém významu události. Hrálo se výborn. Impo-
santní poet smyc zejména prvým houslím velice pro-

spl. Harfy, jimž vévodila pí Nebeská-Kliková, znly
mohutn. Choulostivý zaátek „Vltavy", znamenit flétami

a klarinetty provedený, svdil o vysplosti devné har-

monie. Po jednotlivých básních se nadšení stupovalo a

vyvrcholilo na konci ve veliké ovace dirigentu p. dru Ze-
mánkovi i celému orchestru.

Píležitostn vydaný pehled skladeb, hraných na
symfonických koncertech eské Filharmonie, umožuje
oceniti obrovskou práci, již sdružení za deset let vy-
konalo.

Hudební Jednota absolvent a poslucha vysokých
škol v Praze, jež povstala petvoením bývalé „Hudební
Jednoty posiucha", poádala svj prvý koncert za í-
zení pana Jaroslava Jeremiáše Produkce mla ráz pibli-
žující se více poadm našich jednot pveckých. Mla-
distvé síly a vle je nadbytek, sršela pímo z výkon.
Poetný smycový orchestr .sehrál pístupnou „Suitu"

Jaromíra Hrušky a si. Fina Šipánková, dramatická zp-
vaka, pednesla modern se nesoucí písn Jaroslava Je-
remiáše.

Bendlúv „Švanda dudák" proveden byl na koncerte
Vrchlického, jejž poádal pvecký spolek „Slavoj" v Kar-
lin, ízením p. K. Manšingra.

Bohumil Vendler.

DOPISY
Berlin. Václav Klika v Berlín. Koncert Kli-

kv byl zde jedním z nejlepších v saison a znamenal,
uvážíme-li neobyejn choulostivé pomry berlínské, kde
i nejvtší misti svtového jména tžce musí
úspch svj si vydobývati, pro mladého našeho krajana
skutené vítzství. Ku koncertu dostavili se osobn,
první kritikové pedních asopis (Dr. L. Schmidt, prof

dr. W. Altmann, M. Marschalk, prof. Otto Taubmann,
B. Schrader, prof dr. K. Krebs a j.) a mnozí vynikající

znalci hudební, kteí umlci osobné gratulovali. Mezi
tmito byli nejen Nmci, ale i cizinci v Berlín pí-
tomní, na p. italský virtuos Luigi Maria Magistretti a mn j.

Klika byl po celý veer pedmtem ovaci a po ukonení
programu vynutilo si obecenstvo mnohé pídavky. idi-
telství konservatoe Klindworth-Scharwenkovy, (proslavené
tím, že psobili v ní mimo jiné Liszt a Brahms), požádalo
Kliku, aby uspoádati mohlo zvláštní jeho koncert v kon-
servatoi. Veškerá kritika berlínská jednohlasn ne-
obmezen Kliku chválí. Nkteré illustrované berlínské
listy pitiášejí zdailé obrazy Kliky s daty biografickými.
Kdo zná horkou pdu berlínskou pro neznámé koncer-
tisty, ocení význam tohoto velikého úspchu eského
umlce v hlavním mst íše nmecké.

Brno. Ve druhém symfonickém koncert, poádaném
dne 8. prosince varhanickou školou, bylo na prvním míst
ajkovského smycové F-dur kvarteto. Skladba zajímavá.
Poslední vta není na stejné výši s vtami pedcházejí-
cími. Zajímá nás tu ovšem efektn, ale nixoli stylu ko-
morní hudby pimen vyvrcholená fuga, ale jinak trpí

vta rozvláností, zavinnou hrou s motivy, nijak neod-
vodnnou. První ti vty poutají pozornost posluchae
daleko více, ale stá ; é protžování prvních houslí a snižo-
vání ostatních nástroj na pouhý doprovod není také
v souhlase se stylem komorní hudby. Na druhé íslo pro-
gramu, Griegv klavírní koncert A-moll, pedem jsme se
tšili

;
jednak již vzhledem k sólistce sl. M. Dvoákové,

která nás v niem nezklamala. Výkon její vyznamenával
se umleckou poctivostí, s kterou každý tón i nejobtíž-
néjšich míst s naprostou pesností pinesen byl. Pipo-
mínám jen kadenci 1. véty, která technicky, fysicky i co

do žádoucího vystupování našla ve sl. Dvoákové in-

terpretku zcela povolanou. Ovšem platí tato chvála
0 celém provedení klavírního partu, jež i s velmi zda-
ile sehranou ástí orchestrální nadchlo obecenstvo k nad-
šeným projevm pochvaly. Té dostalo se i ohnivému
provedení druhé Beethovenovy symfonie, která tvoila
poslední íslo programu. Orchestr pi obou íslech ídil
opt p. ed. R. Pavlata z Olomouce.

eské divadlo v Brn. Poslední novinkou našeho
divadla byla Kienzlova „Píse hor." Poznáváme v ní

zejm skladatele „Hlasatele evangelia", le mnohostrann
zdokonaleného. Ne ni tu tolik sentimentálnosti, skladatel

dbá mnohem více moderních požadavk operní tvorby a
dovede se nálad a prostedí úpln pizpsobiti, ale vždy
se žádoucí umírnno stí, v mezích umlecky odvodnných.
Oceujeme tedy po zásluze význam tohoto díla, ale ne-
chceme ho nikterak peceovati, jak se tu a tam stalo.

Provedení náleželo k nejzdailejším této sezóny. V hlavní
úloze Thalera dosáhl p. Fiala velkého úspchu, také pí

Fialová provedla úlohu Blanchefleur s plným zdarem. Ka-
pelník pan Winkler vnoval píprav velkou péi.

—vs—
Víde.*) Dv domácí umlkyn — klavírní virtuoska

paní Marie Luisa Baeiley-Apfelbecková a koncertní pv-
kyn Olga Liebstocklová — se spojily a uspoádaly 1. pro-
since v Bosendorferov sále Veer slovanských
autor. Mj zájem pirozen nesl se k tomu, co se
provede z našich skladatel a tu musím bohužel sdliti,

že bilance pro nás nebyly valn utšené. Aspo ne se
strany klaviristky, která z našich hrála jen Dvoákovu
„Humoresku" (Ges-dur op, 101), známou [.dojista všem
tm, kdož pišli. Mnohem sympatitjší (jak jsem i pozo-
roval) byla pvkyn Liebstocklová. Zpívala z Dvoáka
„Ach není tu, není" a z cikánských jeho „Když mn stará

matka". Nepednášela je vídesky, charakter v nich z-
stal a byla v nich žádoucná mkkost, sensitivnost, jak pv-
kyn podivuhodn vystihla. Liebstocklová méla vlohy
1 pro Foerstera, zpívala jeho „Weiche Hánde hat die

Nacht" (jediná z celého programu pro velký úspch byla
opakována) a prvn „An die Laufe". Prvá na text Jaco-
bovského teskná, visionáská, dobe kontrastovala od
druhé, zasnného to zastavenika na text Rochlitzv.
Z ruských byl ti.i. neiprve Rubinsteinv „Sen" (Žukovsky),
Césara Cuie „erkesská pise" v (I.), Nik. Rimského-
Korsakova „Ukolébavka" (I.), z ajkovského „Kéž jsem
to vdla 1

' (A. Tolstoj) a na Lermontova „Uprosted
plesu". Vasil Kalinnikov ml zde „Zvony" (I.), Alexandr
Greaninov „Slzy" (P. Rybakov). Z pozornosti ku víde-
skému editeli hudby O. Nedbalovi pednesla jeho „Oi".
Svj respekt obrátila pvkyn i k mladému Polákovi Ka-
rólu Szymanowskimu, žáku Noszkowskiho a z rukopisu
zpívala „An Jdeine Mádchen" Vedle a snad též místo
známjšího ajkovského mohla pvkyn ješt více interes

svj vnovati mladé Polsce: Mieczyslavu Karlowiczovi a
nejmladšímu Ludomiru Róžyckimu.**]

Naprosto však zklamala m Bailey-Apfelbeckova
Pednesla vedle plochostí dnešních Paderevského „Thme
varié" a Lešetického „Arabesky" Ja „Mazurku Es-moll"
op. 8, jen Rubinsteinovu „Romanci", „Preludium" Serg.
Rachmaninová, a „Mazurku" H-moll od Chopina. aj-
kovského „Chanson triste", skladb, kterou jsme snad
slýchávali na výroních zkouškách hudebních škol nikdy
ne však v sále koncertním, pedcházela koncertní etuda
Ant. Arenskyho. Na veeru slovanských autor scházel
vbec — Smetana. Kdybychom snad již odpustili

pvkyni její nedopatení (První a Veerní písn), páli
bychom si dvojnásob aspo ukázku z klavírní tvorby B.

*) Návalem látky zdrženo.
**) Pi té píležitosti zaznamenávám, že Nedbal pro-

vede poprvé vbec na VIII. stat. koncert Tonktlnstler
„Koncertní ouverturu" Karóla Szymanovskiho. — Z návštév
polských umlc zaznamenati dlužno veer houslisty

Waclawa Kochaskiho a dva koncerty klavírního umlce
Jiího z Lalewicz, který byl práv jmenován profesorem
na zdejší státní Akademii hudební.
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Smetany. Pro to ale píši: zde jsme vlastn jen u své
slabiny, naši viny, nebo ona hrstka klavírist, co

jich máme, utápí se radji v bravoureusách Paderevského
a Lešetického a osluje prázdnotami, zatím co pravé po-

klady Smetanovy: polky, „Lístky do památníku" a jiné

propadají svému smutnému osudu ve skladištích Hud.
Matice Umlecké Besedy. Zde je nutná náprava a já ape-

luji proto na nkolik našich klavírist, jichž los je šast-

njší, že nemusí se zabíjeti hodinaením, aby jen smle
ukázali cizin, co máme v Smetanovi i jako klavírním

skladateli.

Veer byl dobe navštíven, jsem tomu rád. Ve Dvorní
opee byl slavnostní „Fidelio", ale radji šel jsem k B6-
sendorferovi. Paní Hedvika Kannerova, jakožto dopro-
vázeka pvkyné, prokázala více citu pro klavír, než
sama koncertující virtuoska Apfelbecková.

Vácslav Hanno Jarka.
Víde.*) Není pochyby že vídeský hudební život

kulminoval práv v tomto týdnu slavnostmi konanými
na poest stoletého trvání c. k. spolenosti hudebních
pátel. Slavnostní koncerty nechtjí býti niím než retro-

spektivou celého života této instituce a k jich provedení
schází se tudíž soubor umleckých sil prvoadých, aby
ukázal nejlepší z nejlepšího, nejzajimavjší ze svých snah
a spolu by se poklonil jménm tch mistr, již v bílém

mst nad Dunajem, „mst rekonvalescentú", svj život

žili a zmírali : Haydn, Mozart, Beethoven a Schubert.

Reflexe tato, má-li býti jaksi ornamentální, musí proto

zapomenouti jména menší a zárove též dkovati vdcm
svých posledních stadií: Brahmsovi a Brucknerovi. Pro-
vedení Beethovenovy „Missa solemnls" v tomtéž solisti-

ckém obsazeni jako roku 1906 o I. mimoádném koncert,
mlo samozejm jen posvátnjší pel, slavnostnjší náladu
než kdy ped tím. Pro gourmandy klassického umní
nemohlo býti ovšem esthetitjšího požitku nad skladby
provedené na komorním koncert, kde hrán Haydn a Mo-
zart v takovém dnes zídka slyšeném podáni á náležitém
obsazení, že koncert adil se k nejvyšším událostem le-

tošního podzimu. Na druhém hrána C-dur symfonie Schu
bertova, ona nejvtší miláka vtšiny zakladatel Spole-
nosti. Byla jeho devátou a po deváté se umírá. Zemel
Beethoven i Bruckner, zemel tedy po deváté i Schubert
a — Mahler. Exponovala li pak Spolenost jiná hudební
sdružení vídeská k tmto svátkm, nelenila a v kon-
cert 5. prosince ukázala svj domáci orchestr.

Koncert pedevším pinesl jeden z nejznámjších kon-
cert varhanních G. Fr. Handla, koncert G-moll, který
zná i pražské obecenstvo v podáni prof. Kavána; jest

prvým z dvanácti a Handl psal je nejprve pro svoji po-
tebu, aby vyplnil jimi pausy pi provozování svých ora-
torií. Ti vty Larghetho *U, Allegro i

/i a Andante 8
/8 ,

z nichž jen prvá je z G-moll, ostatní v stejnojmenné dur,
jsou pímo mistrovsky do sebe vklínny a provázeny
smycovým orchestrem a dvma hoboji. I Handlovy kon-
certy zstanou vždy vedle Bachových (zejména G-dur dle
Vivaldiho) a d-moll od W. Friedemanna Bacha studnicí
pro koncertantniho hráe. U varhan byl opt prvý c. k.

dvorní varhaník prof. Rudolf Dittrich a to již zabezpeo-
valo interpretaci autentickou. Druhými sólisty veera byli

Slovinec Julius Betetto, mkký skoro hedvábný bas a
Eduard Madenský, kontrabasista, oba lenové Dvorní
opery. Zpívána byla Arie pro bas s prvodem orchestru
a obligátního kontrabasu „Per questa bella manno" od
Mozarta. Mimo svých oper píše Mozart i mnohé jiné arie
s orchestrálním doprovodem, jakési nynjší koncertní arie

;

z nich nejslavnjší a nejvýznamnjší je veliká sopránová
arie s obligátním klavírem a k nejoriginelnjším, nejpa-
mtihodnjším a též nejinteresantnjším patí tato basová.
Jako jiné jest psána na text vlašský a je skladbou pí-
ležitostnou, vždy psanou pro uritého již pvce a instru-
mentalistu. F. Gerl byl s ním šastlivcem, jemuž Mozart
tuto arii vnoval, ale zasloužil si ji právem, byl prvým
Sarastrem v „Kouzelné flétn"; virtuosem na kontrabas
byl Pischelberger, tenkráte velice slavený. Skladba na-

*) Návalem látky zdrženo.

1 psána byla 8. bezna 1791 a dnes nevyprchal z ni ani

ten nejmenši atom vn, stále jest to vzácná, divukrásná
magnolie, jež nalezla v tomto veeru stejný pendant
v druhé „Ein deutschei Kriegslied". Stroffická tato píse
v tak úzkém rámci jest též píležitostná. Báse jest od

J. W. L. Gleima, který znám byl tenkráte vítanými již

„Pruskými válenými písnmi." Mozartovi dostává se

z vní dvé impuls: Císa Josef poal právé válku
s Turky; to jeden, tkví v hluboké národovosti Mozartové,
to odlesk doby. Druhým jest jeho pátelství s mladším
Baumannem (Friedrichem), který byl tehdáž oblíbeným
komikem v Leopoldov. Tomuto skladbu Mozart vnoval,
jak poznamenává i v svém komposiním seznamu Skladba
napsána byla 5. bezna 1788,, dva dny pozdji zpíval ji

Baumann na jisté akademii. Úspch byl bezmezný, píse
dána hned do tisku a vlastenetí Vídeáci drali se o ní

za nedlouho u Lausche na Kárntnersírasse. V písni se po
tehdejší as zvláštní kolor dosažen: cinelly víí a válený
ryk provází hrdinné páni. Nedovedu si odpustit citovati

zde aspo prvou sloku:

leh mochte wohl der Kaiser sein

!

Den Orient woll ich erschúttern,

Die Musulmánner mussten zittern,
Konstantinopel w ár e mein.

Koncert tento ale pinesl též pozdní novinku : prvé
provedení symfonie D-dur od Otto Nicolaie. Jakožto ná-
stupce Konradina Kreutzera na Dvorní opee hraje Ni-

colai v život vídeském dležitou roli : zakládá filhar-

monické koncerty, dnes více než 70 let stávající. Jeho
opera „Veselé ženy Vindsorské" jest trochu vinna, že za-

pomnlo se na ostatní tvorbu Nicolaiovu. Pítomná sym-
fonie je dílo mládí; 1835 vypsána soutž Sdružení víde-
ských duchovnich koncert, na kteréž pišel Nicolai s Laech-
nerem do konkurence užší. Propadl a cenu 50 dukát
si odnesl Laechner. Symfonie nemá ješt individuelnich

znaek, mladého sentimentálního Nicolaie, jeho duši nžn
objímají romantití duchové. Pes to allegro vivace, pi-
nášející bezprostedu ped závrem bolestnou jakousi
vzpomínku vášnivé druhé vty, svým citátem je pozoru-
hodné.

Dobrým zakonením veera ízeného dvorním kapel-
níkem Juliem Lehnertem byl R. Wagnera „Veliký slav-

nostní pochod". Jak známo, napsal genius, jenž ped ti-
ceti lety umírá v Palazzo Vendramino v luzných Benát-
kách, ti pochody pro orchestr, které a píležitostn
dokazují, že bayreuthský mistr nesestoupil o inferiorní

oblasti a že nahodilý prvek pochodový byl mu jen formou
pro nápl slavnostního a vznešeného projevu. Orchestr
proto má onu vzácnou zvukovou nádheru již v prvém
„Huldigungsmarsch", který pochází z r. 1864, kdy bavorský
král Ludvík II. povolává Wagnera do Mnichova. Jeho
utrpení švýcarské periody koní. Tím též idylla v Trieb-
schenu, chimaerické vidiny a vstíc mu jásá zdánlivá jen

realisace všech stíbrných jeho sn za pomoci umní-
milovného Ludvika. Druhým je „Císaský pochod" z r.

1871, kdy ve vítzs ví nmeckých zbrani a založení n-
mecké íše vidí Wagner i svj možný krok ke konkrét-
nímu. Skladba myšlena jako panychida za padlé vojsko,

ku konci ml vpadnouti lid zpvem. Zde Wagner se myln
domnívá, že bude více platiti jako národní skladatel.

S úmyslu sejde a napsán tedy pochod pro sí koncertní
nových útvar a hudby energické. Posledním je „Velký
slavnostní pochod" psaný pro Philadelphii, kde r. 1876
konána oslava stoletého prohlášení neodvislosti Spoje-
ných Stát severoamerických. Tento pochod jsme slyšeli,

zde Wagner, republikán, dostupuje ve zpvu volnosti a
svobody vrchole.

Vácslav Hanno Jarka.

Žádáme slavné pvecké spolky a pp. po-
adatele koncert za pravidelné zasíláni pro-
gram, po pípad i struných posudk.
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KONCERTNÍ ruch
Beclava. 14. prosince 1912 koncertovalo u nás Sdru-

žení moravských uitel a my po dvou letech mohli jsme
znovu obdivovati jeho umní. Program pinesl vtšinou
eské naše skladatele íhovského „Balladu o starém
hrad", Sukovu „ernohorskou ukolébavku" a „Zofatou
brezu", Ostrilovu „eskou legendu vánoní", Novákova
„Cigána a Kyjov", Foersterovu „Polní cestou", Malátovy
„Klášterské zvony" a mimo tchto romantický sbor Tho-
masv „Noc duch" a Brucknerovo „O pl noci". Ku
konci pidali nkolik slováckých písní ve zpracování Pal-

lov, pi nichž zejména len sdružení p. S. Tauber osvdil
lahodnv svj tenor. A. Trnková.

Hora Kutná. „Kutnohorská Filharmonie", která se na
jae tohoto roku utvoila, poádala dne 7. prosince první

svj samostatný koncert za spoluúinkování virtuosa na
harfu p. Václava Kliky. Koncert ídil dirigent filharmonie

prof. Jos. Mav nka. Poad koncertu byl : B. Smetana

:

Pedehra k opee „Libuše". Posse : Improvisace (pro

harfu). A. Dvoák: „Legenda . 3." B. Smetana: „Vyše-
hrad". B. Smetana: Tanení hudba z opery „Dv vdovy".

J. KIL ka : „Koncertní fantasie na eské národní písn"
(pro harfu). ajkovskij: Valík z opery „Eugenij Ongin".
Mistrné výkony virtuosa p. V. Kliky a pelivé roveJení
ísel orchestrálních pijato bylo obecenstvem s nadšením.
Ped tím provedla „K. F." dne 8. ervna a 7. ervence
1912 se zdejším zpéváckým spolkem „Tyl" Dvoákovo
oratorium „Stabat Mater". Zejména druhé provedení
tohoto díla ve velechrámu sv. Panny Barbory, kdež bylo

pítomno na 4000 poslucha, mlo pronikavý úspch.
Chlumec n. C. „tenáská beseda" a „Pévecko-

ochotnická jednota „Klicpera" uspoádaly dne 31. pro-

since sylvestrovskou zábavu. ídil R. Hasli nger.

Karlín. Pvecký spolek „Slavoj" v Karlin poádal
pod záštitou sl. mstské rady karlínské na pamt Jaroslava

Vrchlického koncert ve prospch ranných Jihoslovan bal-

kánských dne 14. prosince ízením sbormistra soolku p. K.

Mašingra s následujícím poadem : I. Na texty Vrchlického :

1. Dvoák: „Slavnostní zpv'. Smíšený sbor s prvodem
klavíru na 4. ruce. 2. Kovaovic: „Jen kdybych vdl
zdali bdíš" a Šikl : „Ó, jen se dívej". Sólové písn zpíval

p. Karel Bezina. 3. R. Rozkošný: „Opuštný". Mužský
sbor. 4. Zd. Fibich: „Pedtucha jara". Sólová píse. Zpívá

p. . Klaus. II. 5. Bendi: „Švanda dudák". Pro smíšený
sbor a sola s prvodem piana a harmonia. Švanda (pan

Karel Bezina), Maenka (sl. Rža Buiešová), cizinec,

vesnian (p. enk Klaus). III. 6. B. Jeremiáš „Hej, Slo-

vané!" Sbor pro mužské hlasy s prvodem piana a
harmonia.

Podbrady. Zpvácký spolek „Hlahol" a orchestr

„Hudebního odboru" vypravil 14. a 15. prosince Smeta-
novu „Prodanou nevstu". Nastudoval, dirigoval a režii

vedl p. Fr. Procházka, iditel kru.
Stráž n. Než. Zpvácký spolek „Smetana" poádal

dne 29. prosince koncert ze skladeb starších eských
mistr. Poad : 1. a) J. Vahal : „Adagio ze symfonie A-dur"

;

b) V. jírovec : Kvtinový tanec z baletu „Švýcarská mlé-

kaka". (Orchestr.) 2. J. L. Dušek: „Pastý mj". Píse
s prv< dem klavíru 3. a) J. L. Zvona : „Legenda o sv.

Ludmile knžn; b) V. J.
Tomášek: „Na vlast". Mužské

sbory. 4. F. J. Šastný: „Andante cantabile". Violoncello

s klavírem. 5. a) Jos. Mysliveek : „N tturno"
;

b) J. L.

Dušek: „Milostná píse". Ženské dvojzpvy s klavírem.

6 Boieldleu : Skotská píse z opery „Bílá paní". Smíšený
sbor s klavírem.

HUDBA CÍRKEVNÍ lSi!iat'iSt

V nynjši dob proticirkevního hnutí neprávem se

sahá též na hudbu církevní. V mstech lidé pestávají
chodit! do kostel, minuly již skoro ty doby, kdy inteli-

gence navštvovala kostely k vli umní. Pro koho
tedy má iditel kru námahav cviit), když jeho práce

nejen že není docenna, ale ani povšimnuta? A tak se
mnohdy nacvií nkolik mší a vložek a z nich se žije

po adu let beze všeho vzruchu, bez nadšení pro vc.
A pece církevní hudba má v sob tolik svérázných prvk,
jichž pomíjením veškero umní hudební se ochuzuje.
Klassikové a romantikové pímo považovali za svoji po-
vinnost psáti pro kostel ; v nynjší dob však pomíjením
církevní hudby nejpednjšími skladateli bereme co nutný
fakt. A pece pro ovládnutí sborové techniky není lepšího

podkladu než církervní hudba 1 V náhridu vzrostla ada
skladatel specialisujících se pro církevní obor

;
aby

uinili církevní hudbu bližší cítní moderního lovka,
prolomili hráze zastaralých pedpis a po staletí zhudeb-
ovaná slova naplnili novým hudebním obsahem. Posta-
vime-li ku p., vedle sebe mši Palestrinovu a Pickovu
bude celý vývoj a rozdíl náležit patrný.

asto se mluví o necírkevním rázu moderních mší a

vložek. Jist neprávem : tvrí duch dvacátého století má
zcela jiné disposice než skladatelé stedovku. Nikterak
však nemá tím býti eeno, že by stará církevní hudba
pro moderního lovka ztrácela pvab. Naopak, poslech-

nutí Palestrinovy mše v dokonalém provedení je a
bude vždy umleckým požitkem prvoádným. Než pi ny-
njší stagnaci a pomrn malé technické a hudební vy-
školenosti zpvák zídka kdy uslyšíme tyto skladby.

Když ped temi roky poádán byl na Slovanech kurs pro
pstování gregorianskeho chorálu, pozván byl ezenský
sbor, aby pednesl ukázky starých skladatel. Ovšem
ezno jest stediskem vlastn církevní hudby a tu tedy
pstování ryze církevních skladeb vynucuje si samo okolí.

Jestliže však i v našich pomrech vyskytnou se kry,
které mimo novjší církevní skladby stejn pihlížejí též

ku stedovku, tu jist nebude vykládáno ve zlé, jestliže

jim vnujeme trochu pozornosti.

Je pirozeno, že nejvtší kry a tedy nejlepší pod-
mínky pro pstováni církevní hudby jsou pi velkých

chrámech hlavních mst. A tu bývají dvojího druhu

:

buto kry stálé (fundace), po vtšin s chlapeckým sbo-
rem anebo sbory zpvák placených a dobrovolných
s dámským sborem. Církevnímu duchu více odpovídá
sbor hoch, jenž též v širokých a rozlehlých prostorách

chrám daleko lépe se nese. Fundace umožují též splnní
další podmínky, totiž stálého a systematického
cviení. Za pt hodin v týdnu dá se docíliti pkných vý-

sledk, je-li tu obtavosti a zájmu o vc se strany iditele

kru. Aby vc lépe vysvitla, nutno poukázati na konkrét-

ní pípad.

Podmínky, o nichž bylo mluveno, jsou splnny v Brn,
v kru kláštera Augustiniánského. Ve vzácném provedení
dávány tu hlavn skladby eských skladatet (Picka, Rí-

hovský, Tregler, Forster, Skuherský), z nmeckých pak
po vtšin vložky Mittererovy a Wittovy. Letošního roku

pak bude proveden cyklus staré hudby církevní. Studium
zahájeno bylo ptihlasou mší Haranta zPolžic.
(Vydala „Obecná jednota Cyrillská"v Praze, 1910.) Cena této

mše není jen historická, ale práv pochopení ist hu-

dební stránky náležit celé dílo osvtlí. Celá mše vybu-
dována jest na jediném hlavním thematu, které i s ved-

lejšími proplétá se každou ástí mše. Ponvadž pouhá
polyfonie ztratila by úinnosti a stala se monotónní,

stídá se v obsáhlém Credu psobiv s homofonií. Než
polyfonie sama je zajímavá bohatstvím rytmiky, drobné
motivky rytmické kontrastují s hlavní dlouhou linii the-

matu; práv touto stránkou pedí Harant i mnohá díla

Palestrinova. Vbec po stránce techniky komposiní mže
býti Harantova mše typem : themata i motivy jsou voleny

ist pro zpv, nejsou vedeny jako nástroje, jak bylo

zvykem v hudb pozdjší. Možno tu poukázati na vliv
písn lidové, který je patrný zvlášt v Benedictus,

kde cantus firmus v druhém tenoru zní jako vážná ná-

rodní píse. Všechny tyto prvky tvoí podklad k jednotné

architektonice díla: Kyrie nese se dlouhým tónem,

thematu zpívaji se jako oblouky gotické stavby. Credo
jest více mosaika, Et incarn-itus a Crucifixus vyzní jako

andlská modlitba, ást tetí vyniká bohatou rytmikou.
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Na konec v Agnus ješt jednou se vystupuje hlavni

thema, peklene ostatní hlasy a imposantn koní skladbu.
Harantova mše byla dávána po dvakráte v prosinci

v Kláštee Králové na Starém Brn. Zdolání a dokonalé
provedení tak komplikovaného díla umožnno bylo jednak
dobrou kvalitou sboru (fundace), jednak pílí a zájmem
prof. M. K o b I í ž k a, iditele starobrnnského kúru.
První podmínkou pi provádní starých skladeb je náležité
vyzvdání themat. Proto však nesmí býti pomíjena cel-

ková linie, odstíny dynamické a rozdíly temp. Provedeni
Harantovy mše ízením p. M. Kobližka uinilo zadost
všem tmto požadavkm, takže nejen laikovi, ale zvlášt
odborníkovi pineslo poslechnutí opravdový požitek

O. H.
Cernikovice. 8./XII. : Jos. Bauer, Mše z G. — Karel

Bílý, Benedicta es tu. — Jos. Stein, off. Ave, Maria. —
Jos. Linner, Pange z F. — Vše pro smíš sbor s prv.
smyc. nástrojúv. — Introit a communio, chorál vatikán-
sky. — Dir. Bohuslav hr. z Kolowrat.

Raihrad. Vánoce 1912. Ve stedu (25. prosince),
jitní mše sv. Gruber: Mše op 92. Graduale. Benz. „ Te-
cum principium". Offertorium Benz. „Hodie nobis". Velká
mše sv. Schopf. Vánoní mše. Op. 90. Graduale. Stecker:
„Viderunt omneš". Offertorium. Stecker: „Tu sunt coeli".
Kaim: Žalmy nešporní. Kížkovský „Te Deum". Po služ-
bách Božích koledy od íhovského, sbírka op. 21. Ve
tvrtek (26. prosince). Schopf Mše vánoní. Graduale.
Kothe: „Sederunt principes". Offertorium. Stecker: „Ele-
gerunt". Vilém Petr, editel kru.

Smeno. V zdejším chrámu Pán provedeny byly
tyto skladby.ízením id. J. Koínka: O Hod Boži: Missa
Loretta, R. Ríhovský. Graduale, Alf. Jung, tenorové sólo
pednesl p. Lipovský, uitel. Offertorium, H. Tomáš
(dvojzpv sopran-alt). Pangelingua,

J. Bechers (. 2.).

O Nový rok: Mše ku cti sv. Aloise, A. L. Vymetal.
Graduale, A. Valenta-Mlnický, barytonové solo pednesl
p. dr Lipovský. Offertorium, B. Fidler (smíš. sb.). Pan-
gelingua. A. L. Vymetal (A-dur).

RUZNE ZPRÁVY
T^T lfYT tlir *T
5' E; 5

* eská Akademie udlila
1

letos pouze druhou cenu
kterou rozdlila mezi Fr. Picku (za operu „Malí Rainer")
a Ot. Ostrila (za operu „Poup"). Tetí cena udlena
byla J. Kikovi (za ouverturu „Modrý pták").

* Národní divadlo pijalo k provozování Piskákovu
operu „Uglu".

* Nedlní pedstavení „Rusalky" bylo nadobro vypro-
dáno. Ubohý Suk, ten se asi nabhal, než tolik obecen-
stva sehnal.

* „Venkov" pináší ve spojení s odpovdí prof. Nejed-
lému: na jeho lánek v „eské Kultue" tento výatek
z „Ottová Slovníku": „O hysterii praví se v „Ottové Slov-
níku": Jest to zvláštní choroba nervstva. Nemocí tou po-
stižení vyznamenávají se nápadnou bezcharakterností,
nedostatkem dslednosti. Koho dnes zahrnovali pízní,
zítra pronásledují zarytou nenávistí. U nkterých nastává
perversní záliba ve všem, co jiní pokládají za niemné
a špatné. Chtjí býti stedem, kolem nhož všecko se
toí. Chtjí za každou cenu na sebe obraceti po-
zornost, budili obdiv, úžas, sensaci. Jejich prolhanost,
utrhanost a jiné šeredné známky povahové mohou míti

také pvod v šalebných domyslech. Hysterie je do jisté

míry nebezpená pro jiné osoby, podobné naladné, ba
mže také vypuknout epidemicky." Ponecháváme tenám,
aby se vyslovili, í portrét v onom popisu vidi.

* Protest hudebních umélcú proti znehodnocovatelm
Ant. Dvoáka nepodepsali pp. Foerster a Ostiil.

* Ve Dvoákové Sborníku („Hud. R.", íjen 1911) teme:
„Ve mn dorstajícím, rostl oodiv a láska a zstanu vždy
vden osudu za štstí, jež mne sice opustilo s posledním
vzdechem mé matky, ale dalo mi kdysi v mládí pítelem
velkého mistra a šlechetného lovka: Antonína Dvoáka."
Napsal to Jos. B. Foerster roku 1911, týž Jos. B. Foerster,

který uznal za vhodné, neprotestovati proti tm,
kdož jeho pítele, velkého mistra a šlechetného lovka,
Ant. Dvoáka, pokáleli blátem a tak pomáhá odvalovati
balvan, jenž stojí komusi v cest.

* Dovídáme se, že o pražské afée Dvoákové bude
psáti do vídeského „Zeitu" skladatel J. B. Foerster.
lánek má býti uveejnn pod pseudonymem.

* Mladý devítiletý virtuos Pepa Barto, který záhy
rozšíil o sob povést skutené výmlneného talentu, vy-
znamenán byl italským estným kižem pro zásluhy
o umní „al merito". Barto je žákem našeho znameni-
téhu mistra Suchého.

Prémie „DALIBORA

zdarma
Hudební kapesní kalendá

„Dalibora"
NA ROK 1913

s bohatým obsahem a praktickými ru-

brikami tm, kdož pedplatí „Dalibora"
nejpozdji do konce prosince

na celý rok
t. j. K 9-60, do ciziny 12 K pouze

v administraci naší.

* Virtuos František Simandl zemel. Z Vídn, 13. pro-

since. (Pv. tel ) Dnes ráno zde zemel virtuos na kon-
trabas a professor zdejší konservatoe František S i-

mandl. — Zesnulý je svým pvodem ech a k svému
národu vždy hrd se hlásil. Narodil se 1. srpna 1840

v Blatné a již jako dvacetiletý mladík stal se lenem
orchestru dvorní opery, jímž zstal až do své smrti.

Roku 1870 stal se professorem vídeské konservatoe.
Byl jedním z nejznamenitjších virtuos na kontrabas.

Jeho vlivem a zásluhou byla provedena v koncertech ví-

deských filharmonik díla Smetanova, Dvoákova, Fibi-

chova a Nešverova. Uvedl též mnohé výkonné eské
umlce v umlecký ruch vídeský. Zesnulý obtav ídil

déle než 25 let koncerty „Slovanské besedy" ve Vídni.

Smrtí jeho ztrácí eské umni hudební jednoho z nej-

slavnjšich umlc výkonných.
* Gluckúv pomník, na který Víde dsledn zapo-

mínala, postaven bude na Heumarktu ped novým konc.

domem Vytvoil iej Theodor Charlemont
* Milánská Seala vnuje veliký poet pedstaveni

letošní sezony nmecké hudb. Novým bude Straussúv

„Ohn zmar", který proveden bude s téhož „Salome".
Pak pijde na adu Weberv „Oberon". „Lohengrin", „Zv-
davé paní" od Wolffa-Ferrariho. Weberv „Oberon"
proveden bude v Itálii poprvé a text peložil Antonio
Lega.

• * Žena dirigentkou. Ve Lvov v mstském divadle za-

sedla k dirigentskému pultu slena Unda Kitschmannová
z Vídn. Jest jí 19 let, jest dcerou vrchního režiséra zmí-
nného divadla. Její operetta „Poslední noc" mla ve
Varšav úspch.

* Weingarten provedl o vánocích v Hamburce „Eury-
anthu" Weberovu se svvmi retušemi.
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* Varhany nového vídeského koncertního domu
od fy. Rieger budou míti 5 manuál, 1 pedál, 116 hlas —
vyniká „Campana" v pedále.

* Tereza Carreno slaví 501eté jubileum své umlecké
innosti.

* Nástupcem t Tinela stal se Leon Dubois.
* V Budapešti vedla královská opera proti opee li

dové proces o provozování dél Wagnerových. Apellaní
soud uznal lidovou operu též za oprávnnou ku provo-
zování.

— * V Lipsku provedena poprvé 3aktová komická
opera Waldemara Wendlandra pod názvem „Krejí
z Malty.

* Gustav Charpentier napsal celoveerní operu „Ju-
lien". Premiéra byla v Monte Carlu.

* K. Wagnera spolek darmštadtský provedl pi svém
200. veeru meiningenskou kapelou pod M. Regerem
„Eroicu", pedehru k „Mistrm", Lisztova „Tassa" a no-
vou romantickou suitu M. Regeia.

* Eugen Albert vychrlil opt novou operu „Sirocco"
na text Karla z Lewetz a Leo Felda.

* Vídeská intelligence vydala provolání na ochranu
„Parsifala" na základ dopisu R. Wagnera.

* Nový Brahmsv manuskript 8 netištných písni
nalezen byl ve sbírkách Alb Boveta.

* Botho Siegwart napsal scénicky melodram „Po-
heb Hektorv" na dj z Homerovy Illiady.

* Walter z Waltershausen, jehož opera „Oberst
Chabert" mla ve Vídni jen prostední úspch, pracuje
na text z „Tisíc a jedné noci" novou operu „Azis a
Azisa".

* Lortzingv veer ve vév. dvorni opee v Gee pi-
nesl jeho zapomenuté hry se zpvy, z nichž nkteré dá-
vány poprvé ped 80 lety : „Polák a jeho dít" a neuve-
ejnný „Vánoní veei". Tetí, „Berlínská grisseta", ke
které psal L. hudbu jako kapelník divadla, Friedr. Wilh.
povstala z pozdjších let skladatele, který, jak známo, vy-
stoupil na této scén též jako herec.

* Ervin Landwai napsal suitu pro ženské hlasy
na starojapanský text. Premiéra chystá se v polovici
bezna ve Frankfurt nad M.

* Erlanger Camille napsal novou operu „La sorciere"
(arodjka), na text Sardouova syna básníkova Andrea.
Dosáhla dobrého pijetí.

* V londýnské Covent Garden pod Thomasem Bee-
chamem pone sezona 27. ledna 1913. Repertoir pinese

:

„Ržového kavalíra" (I. provedení anglické), „Elektru",
„Salome", Tristana", „Isoldu" a „Mistry".

* Velká opera v Paíži obdržela skvlou pozsta-
lost Massenetovu. V daru tomto nacházejí se mimo jiné
i partitury 25 oper ; schází jen trojice dl : balet ku do-
broinnému úelu komponovaný „Cigale", opera „Don
Caesar de Basano" a komická opera „Teta". Pozstalost
sestává ze 78 svazk.

* Jan Gall, známý polský skladatel písový, kritik a
sbormistr, zemel ve Lvové.

* Ve dvorní opee vídeské vypraven bude „Tann-
hauser" dle paížské partitury. Dekorace, kostýmy budou
poízeny dle návrhu mladého malíe Karla Ludvika Prinze.
Dále oekává se zajímavý experiment s Dalcrozovou met-
hodou, tance nastuduje jeho žaka madame Perotée a
zdaí-li se pokus, zavede editel Gregor tanení školu pí
dvorní opee dle tohoto systému. H.

* O polských elementech v nmecké hudb. Na toto
zajímavé thema proslovila Alicja Simonová pednášku na
posledním kolegiu mezinárodní hudební spolenosti v Ber-
lín. Vztahy nmecké praxe v Polsku možno datovati již
okolo konce 15. století. Polští schalerové, dudáci, pišli
vzájemn do Nmecka, ssebou vzali melodie, které do-
sáhly veliké obliby a pravdpodobn, že vmísily se i do
loutnových knih. Národni tance polské od Diomeda a
Jaquessa „Polonia" jsou již pojaty v Tellemannov sbírce
z r. 1615. Agricola a Praetorius dokazují polský vliv
v hudb instrumentální. U sdružení hudebních v Královci
a Gdasku vyskytují se též polské vlivy. Totéž u Adama

Kriegera. Tellemann pijal krásu polské národni hudby
a zhodnotil ji nkolika zpsoby; zvláštní jsou shody ele-
ment polských Sperontovi. Hiller a Schulz pinesli písn
v polském stylu a uvedli typ „alla Polaca" do salonní
hudby. Theoretici Mattheson, Marpurg a Sulzer souhlasí
s tím — nkdy pak vliv popírají. Z toho všeho dlužno
pejiti k prvé polské romantice, již hlavním representan-
tem je Chopin; ostatn i Wagner se Polsce poklonil —
jeho ouvertura „Polonia" je zejmým toho svdkem.

H.

MM Z NAKLADATELSTVÍ
Skladatel Otakar Bradá vydal tiskem své koncertní

valíky pro klavír na dv ruce a lze tyto obdržeti hlavn
v hudebním závod Mojmíra Urbánka v Praze, jungman-
nova t.

Bradáovy koncertní valíky jsou komposicemi,všude
oblíbenými. Dne 19. prosince 1912 hrány byly „eskou
Filharmonií" za osobního ízení skladatele Bradáe na
Král. Vinohradech a dne 28. téhož msíce v Obecním
dom v Praze s úspchem velkolepým. Skladatel
Bradá vydal prozatím I. adu (ti nejlehí ísla) a roz-
množí vydáni tiskem v krátké dob na tyry ady —
vždy po tech íslech. Rozkošné valíky Bradáovy tší
se v Praze a jinde hojnému odbytu a hrají se s na-
dšením, nebo jsou velmi melodiesní a rytmicky zajímavé.
Úprava pro klavír je snadná, ímž staly se pístupny
hrám tém každého stupn.

Odebírejte a rozšiujte

asopis „DALIBOR"!

Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-
dává Frant. Šuráf, stavitel varhan, . Budjo-
vice, Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy
a ladní provádí svdomit za ceny solidní. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty
k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)

mstsm
Skolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVEM A syNOVE v Hradci Králové.

Nejdokonalejši hudební nástroje ze deva 1 kovu.
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1 M. U.
Klavír.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro piano na 2 ruce s pod-

loženým textem (lze též použiti pí o zpv a piano) Kl*—
Obsah: 1. Dubuque. Nehnvej se drahá máti. 2. Krásný

sarafán. 3. Kozlov, To vdl bych rád. 4. Alabiev, Sla

víek. 5. Donaurov, Ticho po pšin. 6. Pe jen, pe.
7. Yradier, Holoubek (Hbitove).

ALBUM SALONNÍ. Oblíbené salonní skladby pro piano

na 2 ruce upravil E. Kraus. Svazek II (60 stran) K 1 80
(místo ca. 28 K). Obsah : 1. Bach, Probuzení jara 2. Ba-
darzewska, Vyslyšená prosba. 3. Ascher, Dozia. 4.

Wollenhaupt, La Gazella. 5. Ascher, Fanfáre militaire

6. Wallace, Malá konc. polka. 7. Richards, Victoria. 8.

Richards, Veerní píse ptáete. 9. Oesten, Alpy v zái.

10. Oesten, Nové jaro. ll.Egghard, Štuanova touha po
domov. 12. Ketterer, La Chatelaine.

KRAUS, TI SONATINY pro piano na 4 ruce v snadném
slohu K 180

Vynikající paedagog pan B. V. v Praze, píše : S potše-
ním mohu s Vámi sdliti, že byla to šastná volba, tak

jako vše, co až dosud ve Vaší edici vyšlo. Jsou to velice

roztomilé, melodické sonatiny, které Diabellimu se úpln
vyrovnají, jsouce nad n duchem moderním. Pirozeno, že

i mládež miluje v hudb zmny, proto s potšením vítáme

tuto publikaci, jako prospšnou zámnu.
KRAUS, TRANSKRIPCE NA OBLÍBENÉ PISNE pro piano

na 2 ruce K 1'—

Obsah: 1. Donaurov, Ticho po pšin. 2. Roeder, Prstý-

nek. 3. Dubuque, Nehorši se ! 4. ervený sarafán.

Písn a chansony,
s prvodem piana.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro jeden hlas s prvodem
piana K 1*

—

Obsah viz výše, jako u vydání pro klavír.

MEYER-HELMUND, ROKOKOVÉ ZASTAVENÍKO. Pro
vyšší nebo nižší hlas s prvodem piana . . . PoK2-

—

POSPÍŠILOVY CHANSONY na slova E. Rady . Po K 1-50

Chanson o padlané bankovce.
Prádelko pani Marty.
Tipmamselka.

PROVAZNÍK, CHANSON O SLEN, KTERÁ SE VDALA
(K. Hašler) K 1-80

STARÝ, KDYŽ JSEM VANDROVAL . . . Cyklus písniek
v národním tónu na slova^B. Zavadila K 2 40
1. Louení. 2. Cestou. 3. Štstí. 4. Psaní. 5. Návrat.

R. VAŠATY, PÍSN A CHANSONY s prvodem piana.
PÍSN O MÉ MILÉ K 2.40

1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

CHANSONY.
1. Ballada o chudé pradlen a dcei její švadlen.

(Hašler) K 150
2. Diskrétní romance. (Vyskoil) . . . K 180
3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.

(Hašler) K 1 50

Housle.
KUBÁT, op. 20, 13 MALÝCH KONCERTNÍCH KUS pro

housle s prvodem klavíru K 3 60
Obsah: 1. Melodie. 2. Gavota. 3. Valík. 4. Menuetto.
5. Humoreska I. 6. Veerní píse. 7. Menuetto II. 8.

Menuetto III. 9. Ukolébavka. 10. Slovácká. 11. Humo-
reska II. 12. Air. 13. Snni.

V jednom z eských denník vyskytla se výtka, že pi
množství eských houslist, již ron z našich škol vy-
cházejí, nemáme pravé koncertní houslové literatury. Jsme
šastni, že vyciujíce sami potebu její, [sme optn první,
kteí Kubátovými skladbami citelnou tuto mezeru vyplu-
jeme. Jsou to skuten skladby pro koncert se hodící.

Seznamy zdarma Hudební závod a Antikvariát. Sklad
a pjovna klavír. MOJMÍR URBÁNEK, komorní
dodavatel, Praha, Jungmannova 14. Hlávkv palác.

F3RSTEROVY KLAVÍRY
ŠESTEROVA P! ANI NA
FiRSTEROVA HARMONIA
dostat i lze ve všech lepších skladech klavírních

FORSTER,
král. dvor. továrny V LBBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v Cechách.

Založeno 1859. Založeno 1859.

AnT.PtTROF
HRADEC KRÁLOVÉ
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PRO UECERy
k uctní památky

Jaroslava Vrchlického
doporuujeme následující skladby z jeho básní

:

Melodrama.
Královna Emma. Melodram od . . Zd. Fibicha

(K 2 40)

Písn pro 1 hlas s prv. klavíru.
Noclurno K. Bendi

(K 1-50)

Modlitba. (Písn soumraku. 6 písní)Jos. B. Foerster
(2 K)

Jak drahokam) (Milad. „ , c . .

Pise } 3 písn) ' ' ' •
Hoffmelster

Staré kouzlo noci letni. (Serenády. 6 písni.)

K. Hoffmeister (2 K)
Malovala na chaloupku. (Pomnnky 6 písní.)

J- Malát (K 2-40)

J. Malát
(2 K)

J. Malát
(K 150)

Sny o štstí. (Cyklus 8 písni)

Modlitba. (Pt písni.)

Dumka. (tyi písn)

Pijácké písn. (Cyklus 13 písní)

6 jen se divej. (Dv písn) . .

Notturno.
Modlitba

Ad. Plskácek
(3 K)

, . K. Pospíšil
(K 3 60)

. . . K. Šikl

(1 K)

MoSKÍES."}^^"6 nálady> E. Tregler

Vlí, když se napije pták. (5 písní. Op. 20)
B. Vendler (K 160)

Dvojzpvy.
Motýli. Pro soprán a alt s prv klav. . V. Kíhovský

Part. K 1 50, hlasy po 30 h.

Mužské sbory á capella.
Pod oknem (s tenor, sólem.) (21 muž. tverozp/)

Jos Holý .... Part. 4 K, hlasy po K 1-20

On»Lr,ú l (6 muž- sbor op. 37) Vítz. Novák

Pozimni.'j Part
-
K 2 '40

>
h,asy P° 80 n

Ženský sbor s prvodem.
Jaro. l (4 sbory op. 14) . . . Ed. Tregler
Opuštný. / Part. K P80 ,hlasy po 80 h

Smíšený sbor s prvodem.
Slavnostní zpv op. 113 ... Ant. Dvoák

Part. 3 K, hlasy po 40 h.

Prvod orchestru pjuje se v opise.

Veškery zde uvedené skladby hodí se dstojn
do programu posmrtných slavností Jaroslava

Vrchlického.

K dostání též ve všech venkovských knihkupectvích
jmenovit u nakladatale

MOJMÍRA URBÁNKA U PRAZE
komorního dodavatele,

Jungmannova t. 14, Hlávkv palác.•a

KABARETNÍ
ZPVY

pro jeden hlas s prvodem piana.

POSPÍŠIL:
Píse o liftu K 1-50. — Tulaka K 1-50. — Kanto-
rovic Madlenka K 1 50. — Ze zašlých dob 2 K. —
Chanson o padlané bankovce K 150. — Tipmam-
selka K 1-50. — Prádelko paní Marty K 150. —
Kdybych já h l milion a Krmáko má hezká K 150.
— Chanson K 150. — Angelina neboli Otrávená

láska, Serenáda na rozlouenou 1 K.

PROVAZNÍK:
Pan Johanes a panna Pavlinka K 1 20 — Kde,
prosím, jste tu smlost vzal? K l

-

50. — Nedoroz-
umní K 150. — Slena z promenády K l

-

80. —
Dve s pentlikami K 180. — Chanson o slen,

která se vdala K 1 80.

Práv vyšle! Práv uyšio!

ty Pii o mé mi
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 2 40.

Rud. My Clwnsony.
. 1. Ballada o chudé švadlen. (Hašler.) K 150
. 2. Diskrétní romance. (Vyskoil) K 180

(S cellovým sólem.)

. 3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.
(Hašler.) K 1 50.

Nejvtši výbr kabaretni a humo-
ristické literatury. Seznamy zdar-
ma. Celé programy sestavíme

zdarma.

Nakladatel

MOJMÍR URBÁNEK, PRAHA
Jungmannova 14 (Hlávkv palác).

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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BOLESLAV SCHNABEL-KALENSKY,
narozen 4. listopadu 1868, zemel 7. ledna 1913.

V úterý 7. t. m. zemel spolupracovník

náš B. Kalenský, hudební literát u nás a také

v kruhu hudebních skladatel ruských dobe
známý.

Tragická tato udáiost hluboce se dotkla

nejen nás
;

jimž Kalenský byl pítelem, ale celé

naší hudupni obce.

Již od let devadesátých byl zesnulý i-
nitelem, jenž v rzných otázkách hudebních
míval závažné slovo.

Jako znalec a pítel ruské hudby, znamená
Kalenský pro nás jediný pramen, z nhož
erpati nutno tm, kdož hudbou ruskou zabý-
vati se chtjí. Jeho lánky z této oblasti jsou

a dlouho budou materiálem neobyejn cenným
a poutavým.

Kalenský stál v pátelském pomru se všemi
pedními skladateli ruskými, byl pítelem, za-

stancem a propagátorem ruské hudby z pe-
svdení, jenž vynucovalo si respekt všech

,

kdož mají smysl pro volnost mínní.

Ku Kalenskému rádi se utíkali poadatelé
koncert z ruských skladeb, v nm našli vždy
obtavého rádce a pomocníka.

V eské hudební literatue ocení význam
Kalenského zajisté doba nejbližší.

Celá ada znamenitých jeho lánk z po-
sledních dob zstala dosud bez náležitého po-
všimnutí hudební veejnosti. Je to nepochopi-
telno, uvážíme-li, že lánky ty vtším dílem
týkají se palivých otázek našeho tsného hudeb-
ního života. Byly to lánky uveejnné v lo-
ském roníku Dalibora, „Dvoákiana" a „Ped-
smrtná zpov Zd. Fibicha".

V statích tch sebral Kalenský ohromnou
spoustu materiálu, jsou to ásti naší historie,

v níž události a osoby zbaveny všeho vybáje-

ného, jeví se ve svtle zcela novém, pravdivém.

Kalenský nebuduje zde na povstech nebo
na lichých pedpokladech, ale na faktech,

pravda byla jediným jeho cílem.

Práce ty byly však jen ástí celé série

lánk, jež Kalenský chystal. V tomto smru
zapoatý již v Daliboru lánek „Maýr a Sme-
tana" byl by zajisté vzbudil ohromnou pozor-

nost. Bohužel dílo to (jehož malá ást byla již

uveejnna) perušila neúprosná smrt.

Jen ten, kdo vidl, s jakou úzkostlivou sv-
domitostí uvažoval Kalenský o faktech, mže
oceniti význam jeho úmorné práce. Co vykonal

pro Dvoáka, nenašlo vdku ani tch, kteí tak

asto mívají Dvoáka plná ústa.

A zatím co mnozí háli se odleskem slávy

našeho velkého mistra, pracoval Kalenský pro

nho v tsné, studené své svtnici, pracoval

nezištn, nemaje na mysli ani svj prospch,
ani slávu, ba ani tu tžce dobytou skývu
chleba.

Jako lovk byl Kalenský povahy milé, tiché,

pro umní vysoce zanícené a obtavé. Všech
tch, kdož ho znali, dotkl se bolestn jeho

skon.

Tžce, tžce se louíme s Kalenským a

dnes, kdy píšeme tyto ádky a kdy pedávají
jeho tlesnou schránku zemi, nechceme vzpo-
mínku na nho více kaliti všedními frásemi

o pátelství a lásce a voláme jen z upímné
duše: „Zachováme T v pamti!"



98

BOLESLAV KALENSKÝ:

ABRAHÁMOVINY KOVAOVICOVY.
(Dokonení.)

I v hudb k výpravným hrám, tuším : „Výletu

pana Brouka", „áblovým pilulkám" a j., osvdil
tvrí vtip, hravou lehkost a zrunou dovednost

v skládání v tomto oboru „nižšího" umleckého
druhu. Vyšší umlecké zámry Kovaovic mohl pro-

vésti a také skuten provedl ve svých balletech.

„Hašiš" (1882) a „Pohádka o nalezeném štstí"

(1889) zakládají v eské hudb tento obor jevištního

tvoení.

Vrátiv se po šestiletém odmlení v oboru zpvo-
herní tvorby ballet a výpravných her opt ku zpvo-
he, Kovaovic zvolil si námtem nejprve hudební

veselohru „Noc Šimona a Judy" (1892), pak vážnou

národní truchlohru „Psohlavce" (1898) a bytové vý-

jevy „Na starém blidle" (1901). Všechny ti zpvo-
hry napsal mu jeho blízký druh, spisovatel hluboce

pronikající zákony a podmínky hudebního dramatu —
Karel Šípek. „Nocí Šimona a Judy" svedl výborn
tok dje na mlýn poteb skladatelových: napsal mu
— dle Alarconovy španlské povídky — dokonalou

zpvohru, nejlepší, jakou mže se honositi eské
umní vedle Sabinovy „Prodané nevsty", a jist

z nejlepších ve svtovém písemnictví. „Noc Šimona
a Judy" jest nesporn znamenitjší v osnov i v pro-

vedení, nežli úprava téže povídky nmeckou spiso-

vatelkou na zpvohru „Corregidor" Hugo Wolfa.

Dlužno upímn želeti, že Kovaovic za své správy

znova neprovedl toto svží, úinné a dokonalé dílo

na jevišti Národního divadla : nebylo by nutno kísiti a

obnovovati je umle, žilo by silou své niterní drama
tické hodnoty. Pravda, pokud lze dnes posuzovati

po dvacetiletí rozpominek, bez klavírního výtahu —
ani ten není ješt vydán v bdných pomrech našich

— hudební zobrazení vykrauje si na lehích nohách
vykasané zálibnice. Má zjevné stopy pechodu Ko-
vaovicova od nižších druh jevištního umní k vážné

tvorb, projevivší se za dalších šest let v „Psohlav-

cích". Volba „Noci Šimona a Judy" je však v naší

dob veliké nouze o dobrou veselohru tak šastná, že

po hudebním pepracování námaha skladatelova byla

by zajisté odmnna trvalým úspchem znovuvzkíšení.

Ani zkušený, prozíravý a pravou podstatu jevištního

básnictví dobe vystihující Kovaovic nenajde snadno
hudebn vdnjšího, divadeln úinnjšího námtu
pro hudební veselohru.

Hudebnímu pojetí „Noci Šimona a Judy" byla

vytýkána své doby dvojakost, rozpoltnost : špa-
nlský námt zobrazen es ko u hudbou. Skuten,
položení Kovaovicovo jako hudebníka volbou „Noci

Šimona a Judy" bylo znan trudné. Djství nebylo

peneseno na eskou pdu, a po nkterých zmnách
mlo by své výhody. Námt bylo lze pojati výlun
španlsky národn. Úkol ten je však možný toliko

Španlu rodem a žitím. Ani Bizet, románský Francouz,

Španlm krví a rodem blízký, svojí „Carmen" ne-

stal se tvrcem španlské národní zpvohry. Kovaovic
dobe cítil trudnost svého položení s tohoto hlediska.

Rozhodl se pojati „Noc Šimona a Judy" ne písn
španlsky, ale všelidsky, jak uinil pozdji také Hugo
Wolf pi volb téhož námtu. Na Kovaovice hodí
se tu vystižn piléhavý úsudek Gogolv o Puškinu,
když volil cizí námty (Kamenného hosta, Fausta).

„Skutená národnost" — Kovaovic mohl by se

brániti jeho slovy — „neleží v popsání sarafánu,

ale v samém duchu národa. Umlec mže býti

i tehdy národní, když líí docela cizí svt, ale

hledí na oima svého národního živlu, oima
svého národa, když cítí a mluví tak, že jeho kra-

janm zdá se, že to cítí a mluví oni sami."

Tohoto Gogolova umlecky širšího, svtovjšího
pojetí umleckého ešeni cizích námt vn vlastní

národnosti pidržel se Kovaovic po dobrém promy-
šlení, jako Smetana ve „Viole" a Dvoák v „Ar-

mid". Ale v dob vzniku a provedení „Noci Šimona
a Judy" u nás, v dob nejvyššího vzedmutí vlny ná-
rodnosti v umní, netoliko pojetím a utváením
díla, ale i volbou námt, nenalezlo Kovaovicovo
rozhodnutí pro cizí, mimoeský námt velejšího

ohlasu v srdci eské spolenosti — také význaný
rys doby.

Neradostný osud „Noci Šimona a Judy" v pízni

obecenstva byl Kovaovicovi uitelem : ustanovil se

voliti budoucn také námty výhradn národní,

eské. Tato snaha vedla ho ku „Psohlavcm" a „Sta-

rému blidlu". Nutkala ho zamítnouti pozdji ve mno-
hém ohledu lákavý návrh druha Karla Šípka, aby
složil zpvohru „Polský žid", již by

f

mu byl pipravil

dle povídky Erckmana-Chatriana.

Po „Noci Šimona a Judy" myšlenka národnosti

proniká již úpln všecko ústrojí Kovaovicova tvoení.

V obou svých velikých pedchdcích, Smetanovi a

Dvoákovi, ml již vzory národních skladatel zpvo-
herních. „Psohlavce" tvoil však již úpln na základ
vlastního názorného poznání bytu Chod. Lidový ráz

národnosti umlecké tvorby Kovaovicovy má ovšem
nejeden spolený znak se smetanovstvlm a dvoákov-
stvlm. Kovaovic jejich vlivu na sebe nepopírá. Ne-
bylo by však rozumno zveliovati jeho podružný vý-

znam : Znaky národnosti, pojaté dle zvoleného námtu
na základ lidovém, jsou mu s jeho vzory spolený
po pímém odvození z lidového umní.

Pvodem a vzdláním lovk velkomstsky vy-

chovaný, Kovaovic neml v krvi sannrostlé, bez-

prostedn zažité lidovosti selského stavu, mnohdy
snad drsné, ale silné, jako Dvoák. Lidovost jeho

tvorby je vždy umlecky zušlechtna, vybroušen po-

výšena jako u Smetany, také umlce spíše salonního

odchování. Smetanovi jest Kovaovic nesporn blíže,

než Dvoákovi. Proto i vliv „smetanovstvi", hudb
Kovaovicov zhusta pes míru nespravedliv vytýkaný,

byl silnjší. Kovaovic nepozbyl v nm však své osobi-

tosti. Dávná náklonnost k úsené výraznosti jeho

staré lásky, zpvohry vlašské, leposti a citové mk-
kosti zpvohry francouzské, zvlášt výtvor Delíbesa,

Gounoda a Masseneta, daly národnímu vyhránní
osobitosti Kovaovicovy zvláštní, svébytný ráz. Vro-

zená Kovaovicovi slovanská citová mkkost, oplo-

zená románským smyslem pro lepou krásu zevního
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projeveni, sbližuje proto Kovaovice vlce se Smeta-

nou nežli s Dvoákem, ale zvlášt siln s jiným skla-

datelem slovanským — Petrem Iljiem ajkovským.
Hluboká úcta k románské osvt, spojená s ci-

tovou náladovostí, prazdrojem hudebních podnt
slovanského lovka, a rozumovým úsilím vytvoiti

vedle inorodého rozmachu mohutných sil nmeckého
plemene svéráznou umleckou osvtu eského národa,

vedla Kovaovice po vzoru ajkovského, k volb
hudební selanky „Na starém blidle". Zde mkká,
citová hudebnost Kovaovicova niím nebyla tísnna

ve volném, osobitém projevu. ada výjev z klid-

ného života „Babiky" na eském venkov arci ne-

pinášela silné djové zápletky, zájmy vle a tužeb

proti sob postavených osob. „Staré blidlo", se-

lanka jevištní, nemže býti posuzována hodnotami

hudebního dramatu Wagnerova. Zájem o zauzlený

divadelní úin je v ní posunut znan v pozadí. Za
to hudebnost její uvolnila tváivost Kovaovicovu.

V ní, ovšem ped dvanáctiletím svého odmlení, vy-

lila se osobitost Kovaovicova posud mrou nejvyšší.

„Staré blidlo" poutá pedevším jako umlecky nej-

zralejšf hudební dílo Kovaovicovo. Toliko úplný

nedostatek napínavjších výjev v selance z ratibo-

ského údolí — jakých neopomenul vytžiti vzor

Kovaovicv, ajkovskij v „Onginu" — seslabil

proti „Psohlavcúm" úspch „Starého blidla" u obe-

censtva i pi jeho vyšší umlecky hudební hodnot.
Po provedení „Starého blidla" v listopadu roku

1901 — nastala u Kovaovice jedenáctiletá tvrí
pestávka, ovšem pestávka pro umleckou, požitk
lanou obec hudební. Tvrce „Psohlavc" zasedl

zatím již na kapelnické stolici „Národního divadla",

jako umlecký správce jeho výkonné zpvohry, po

namáhavé vysilující a rozilující psobnosti, neml,
vyjímaje letní oddech za divadelních prázdnin, arci

pokoje, by oddával se tvrím dumám. Za krátkých

období oddechu a prázdnin vytvoil však vedle jiných

dl pece dv nové zpvohry, vážnou a veselou, již

ped lety ukonené.
Kovaovic nemže se však odhodlat uvésti je na

jevišt „Národ, divadla" a seznámiti s nimi hudební

svt eský. V jeho postupu proniká tu mocnou silou

význaný osobní rys jeho povahy : bezpíkladné
sebezapírání, u jiných tvrích duch zajisté

posud nevídané.

Od svého povolání do Národního divadla Kova-
ovic zvýšil všecky umlecké požadavky, aby docílil

pokroku a zvýšení úrovn výkonnosti zpvoherních
pedstavení. Zvýšil požadavky od výkonných umlc
na jevišti i v hudbišti

;
zvýšil je také od obecenstva,

odstraniv z Národ, divadla zbytky bahnitých usedlin

skladatelského tvoení, operetu a výpravnou hru

;

zvýšil je též od tvrích duch, skladatel samých,
by požadovali od nho provedení svých výtvor, to-

liko tehdy, jsou-li umlecky hodnotné, básnicky i hu-
debn, nebo jeví-li — zvlášt u mladých — aspo
rozporné známky nadání.

Za rostoucího potu eských skladatel, prprav-
n vzdlaných i nedoškolených, Kovaovic byl nucen
tvrce nkterých dl upozorniti na jejich nedostatky

a nutnost oprav, mnohá vbec zamítnouti. Poža-

davky a písností zpsobil — arci nerad — u mno-
hého, domnle zneuznaného umlce bolest, u mno-
hých dokonce zlobu. Zažil bezdn mnoho nepá-
tel. Bylo mu v hrubé kivd na poátku vytýkáno,

že z eských domácích skladatel budou provozo-

vány toliko novinky jeho, že Kovaovic, umlecký
správce zpvohry Národního divadla, nebude peká-
žeti zpvohernímu skladateli Kovaovicovi . . .

To slyšel a poznal Kovaovic záhy po provedení

„Starého blidla". Od té doby, aby podal nezvratné

dkazy, že není samému sob balvanem v cest,

žádnou ze svých dvou nových zpvoher na jevišt

Národního divadla — neuvádí a pravdpodobn
ješt dlouho neuvede. Není-li Kovaovicovo sebe-

zapírání pi známé snad všem umlcm ctižádosti

nebo sobectví bílou lašfovicí výjimenosti a nevídané

píkladnosti, u nás i za hranicemi?

Za posledních jedenáct let Kovaovic žije na

oích eského národa tedy pedevším jako umlec
výkonný, ne tvrí. Avšak i jako výkonný umlec
Kovaovic prožil málem celé tyry desítky let svého

života, než dosáhl postavení, dstojného jeho význa-

mu a nadání. Je znaný údl vlastní viny tvrce
„Psohlavc", že pomrn pozd stal se tím, ím je

národu dnes : umleckým pedstavitelem zpvohry
Národního divadla.

V mládí ml možnost pímluvou slavného z Bú-
low dostati se do Nmecka na kapelnické keslo

divadla v Karlsruhe nebo do Mnichova. Pijetí na-

bídky — byf jen doasné — mohlo míti pro Ko-
vaovice i eské hudební umní blahé následky. Tu
však ozvala se v Kovaovicovi jeho siln slabá vlast-

nost : veliká náklonnost k domácímu zápecí. Z3tal
radji v Praze, u mamnky, zapadl v hudbišti di-

vadla, umlecky živoil ve službách jeho denních

poteb, až konen pece zloby spoleenských a

umleckých pomr, jakoby za trest zamítnutí šle-

chetného návrhu Biilowova, vypudily ho z umlecky
tsné stolice království eského pímo do dusivých

pomr eského venkova: r. 1886—1888 psobil
jako kapelník eského divadla v Plzni a Brn.

Vše ve spoleenském a umleckém bytu eském
stlaovalo tedy význam Kovaovicv. Za tíletého

psobení na eském venkov byl jakoby utopen. A
zatím do ech valila se stále širším tokem z N-
mecka, Anglie a Ameriky svtová sláva Dvoákova.
Na eském venkov zapadlý Kovaovic byl jl ješt

více zastínn a jakoby docela zapomenut. Ješt
o provedení „Noci Šimona a judy" pohlíželo se na

Kovaovice jako na umlce nižších úsilí umleckých.
Teprve po letech Jiráskovými „Psohlavci", podailo
se mu vyburcovati svdomí obecenstva. „Psohlavci"

zpsobili v zírání na jejich tvrce zásadní obrat.

Kovaovic vynutil si úcty pro své tvrí umlecké
snahy.

Úspch „Psohlavc" byl na ráz pronikavý, roz-

hodný, jeho silou byla Kovaovicovi udlena první

cena v soutži, vypsané „Družstvem Národního di-

vadla". To vše jest ale ješt ve svží pamti kaž-

dého pítele jevištního umní eského,
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Zatím Kovaovic dobyl skvlých úspch a ne-

líeného uznání také jako vdce orchestrálního sboru

na Národopisné výstav roku 1895. Trvalo však

ješt déle ptiletí, nežli zaujal náelné místo ve zpvo-
he Národního divadla.

Hned novým pojetím a provedením znova nacvi-

eného Smetanova „Dalibora" bylo vidti na ráz,

kam smuje umlecky výkonné úsilí Kovaovicovo.
Bylo to prohloubení, oduševnní, zjemnní a znárod-

nní umleckého odkazu Smetanova. Snahy své do-

vršil potom záhy ustálením každého roku provád-
ného kruhu zpvoher Smetanových.

Zachovati národu prof. Hostinským a jeho školou

ti desetiletí soustavn znehodnocovaný a podceo-
vaný odkaz spoluzakladatele eské národní zpvohry,
Antonína Dvoáka, byl další, vytrvalý zámr Kovao-
vicv. Skvlý úspch Dvoákovy „Rusalky", na

kterém Kovaovicovo provedení mlo lví podíl, ob-

novením „Šelmy sedláka", „Tvrdých palic", odhalení

dlouho docela nepoznaných pedností hudebními

krasovdci na vysokém ueni desetiletí jako veteš

odsuzovaného, ubíjeného, ale vždy mohutn psobi-
vého „Dimitrije", nejnovjší pak „Jakobína", jevištní

provedení „Svaté Ludmily" a „Slovanských tanc"
— tyto umlecké iny Kovaovicovy ukázaly, jaké

bohatství Dvoák odkázal eskému národu i v oblasti

umní divadelního, kde byl nejvíce a nejdéle znehod-

nocován a sesmšován.
Vedle Dvoáka byl to pak ješt hlavn Fibich,

jemuž Kovaovic usiloval získati vtší náklonnosti

obecenstva eského. Mateská pée o úspch znovu

provedených zpvoher Fibichových, „Šárky", „Hedy",

„Nevsty Messinské", v poslední dob ješt „Boue"
jako skvlé prvé provedení „Pádu Arkuna", žel ne-

byla odmnna touženou osobní úastí a zaslouže-

nou mravní podporou eského obecenstva.

Ani pedstavitelé tvrího umní v mladším po-

kolení nemohou stýskati si na chladný pomr Kova-

ovicv k jejich výtvorm. Všecka díla Nedbalova,

uvedená na jevišt Národního divadla za správy Ko-
vaovicovy, jsou již leta denním chlebem obecenstva.

Také Otakar Ostril byl by hrubý nevdník, kdyby
aspo v duchu neuznal nejen otcovsky pátelských

rad a inorodé pomoci Kovaovicovy v péi o úspch
jeho prvých zpvoher „Vlasty skonu", „Kunálových

oí" a „Poupte". Nelze zapomínati krásného úspchu
prvé zpvohry Ladislava Prokopa „Sen lesa", kone-
n též uvedení prvých výtvor Karla Moora, Rud.

Piskáka a O. Zicha, kteí teprve snad asem smíí
a uspokojí se úsudkem K. M. z Weber o výhodno-

sti utápní prvých zpvoher a štátek.
Není vinou Kovaovicovou, že dva první pedsta-

vitelé nejmladšlho pokolení skladatel eských, Jos.

Suk i Vítzslav Novák, vyhýbají se dsledné zpvo-
hernímu skládání. Obma jeví se zpvohra mén
cudnou dívkou, než symfonie a hudba komorní : dle

jejich mínní pozbyla vyhledáváním pízn širokého

obecenstva nevinnosti a nabyla svobody prodávati

svoji píze a lásku.

Nemenší starostlivostí Kovaovic peoval o roz-

hled a seznamování eského obecenstva s vynikají-

cími zjevy umní zahraniního, z dob minulých a
zvlášt soudobí. Jeho úsilí, sblížiti eskou hudební
spolenost s ostatním svtem slovanským, Rusy, Rim-
ským-Korsakovem, („Carská nevsta", „Snhurka"),
Musorgským („Boris Godunov"), Rebikovem („Vá-
noní stromek"), žel, nebylo odmnno touženým
zájmem a úastí obecenstva. Nemálo psobily zde

na jeho rozpoložení chlad a stízlivost na obou stra-

nách, vyznaující nyní vzájemné snahy Slovan vý-

chodních a západních.

Steré zájmy životní a spoleenské, které proti

výstraze staroeského pvce nutí vtšinu ech naší

doby „iskat v Nmciech pravdu", byly také Kovao-
vicovi pohnutkou, uvésti na jevišt Národ, divadla

adu vynikajících dl nmeckého umní. Vzkíšení
k trvalému životu Wagnerových „Pvc Norimber-
ských", prvé uvedení eské spolenosti ješt nedávno
neznámého „Bludného Holanana" a práv chysta-

ného „Tristana" je stejn záslužné, jako její sezná-

mení s hlavním pedstavitelem soudobého umní n-
meckého, Richardem Straussem („Elektra", „Ržový
kavalír" a „Ohn zmar").

Dávnou svoji náklonnost ku zpvohe románské,
zvlášt francouzské, Kovaovic osvdil provedením
Massenetova „Werthera", Laloova „Krále Ysského",
Charpentierovy „Louisy", „Frammetky" a „Tuláka"
Xav. Lerouxa. Všecky tyto novinky v soujmu s no-
vým, vždy nejpelivjším nacviením starších zpvo-
her, na jevišti Národního divadla již kdysi prove-

dených, ale v pamti obecenstva zapomenutých a

mladšímu pokolení zhusta neznámých, byly a budou
za nedlouhý as dvanáctileté Kovaovicovy správy

uznánlhodným výsledkem poctivé, úctyhodné, na-

máhavé, asto rozilující a vysilující umlecké vý-

konnosti.

Stojí-li dnes zpvohra Národního divadla svými

výkony umlecky na stejné výši s dvorními divadly,

budí-li pi tom podiv a neomezené uznání zahrani-

ních znalc hospodáských a umleckých podmínek
zpvoherních divadel, pedí-li všecka divadla roz-

liností a pestrostí poadu i v tísnivém omezení
inohrou, stídající se se zpvohrami, je to jedna

z nejkrásnjšlch a dosti neocenných zásluh Kova-
ovicových. Toliko chorobná zloba a nenávistná za-

ujatost mže odvážiti se hoditi na Kovaovice za

jeho úsilí kamenem.
Vystrojením astých sváteních hod umní

v oblasti zpvohry nebyly a nejsou však vyerpány
Kovaovicovy výkonné síly, jako u jiných kapelník
dvorních divadel, hospodásky lépe zabezpeených
a s nejvyššJch míst podporovaných. I vn divadla

Kovaovic rád hledal a našel ve své sebezapfravé

obtavosti ješt asu osvditi výši svého výkonného
umní, jen vyvoleným dostupnou — ve dvoranách

koncertních. Jak dovede k životu kísiti výtvory do-
mnle odumírající, choré, dokázal ze staršího umní
domácího provedením Smetanova „Pražského karne-

valu". Stejná hloubka pochopení vyznauje však

snahy Kovaovicovy, vchází-li v nové oblasti cito-

vých tužeb a myšlenkového úsilí novodobého umní.
Kovaovicovo jméno jako výkonného prkopníka
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a šiitele výtvoru tvrího umni Sukova a Nová-
kova bude vždy nezapomenuteln uvádno v jejich

životopisech. Oba nejpednjšl pedstavitelé našeho

soudobého umní jsou a budou mu právem do sko-

nání vdni, nemén než vnímající obecenstvo.

To vše mže dokázati však toliko umlec ducha

obsáhlého, obšírného rozhledu, probudilého citu a

bdlé vnímavosti pro dech umní dob vzdálených

a tep srdce umní soudobého, umlec, zachovavší si

ješt na prahu stáí mládl duše. Kovaovic je z tchto

nemnohých šastlivc lidského ducha.

To jej odlišuje také od mnohých — na štstí

ne od vtšiny — pedstavitel mladého a nejmlad-

šího pokolení, zvlášt od jeho protivník. Mezi nimi

je mnoho mladých lidí, mladých dle kestního listu,

ale starých hlásáním myšlenkových pežitk z let

sedmdesátých minulého vku. Kovaovic je proti nim

výtahy z matriky nyní již lety „starší pán", ale

myslí, duchem mladík. A to jest nyní, uprosted

neuzavené knihy jeho životopisu, nejradostiijší

a nejestnjší pro nj samého a zvlášt pro — e-
ský národ.

PROF. FRANT. SIMANDL f

Zemel vynikající eský hudebník, umlec. V naší

eské veejnosti se jménem tohoto umlce tak málo se
setkáváme. Zemel v nehostinné pro nás echy Vídni a
i zde jen malý hlouek jeho vrných eských vlastenc
doprovázel jej na poslední pouti vezdejší. Zpráva o smrti

prof. Simandla vyvolala ve mn tak mnohé vzpomínky
z dávných let. Byla to snad leta nejvyšší slávy umlcovy
a o tchto letech chci se v tchto vzpomínkách zmínili

Setkal jsem se s prof. Simandlem ve svém rodišti,

arokrásném to Vranov (Frain) na Dyji, oblíbeném
letním sídle Vídeák, kam i prof. Simandl zavítal. To
bylo v letech devadesátých, v dob, kdy hudba Wagne-
rova razila si slavn cestu celým hudebním svtem. Byl
sice tehdy ješt mocný proud, který se stavl píke
proti Wagnerovi, ale již tenkráte bylo dosti mladých
nadšenc, kteí s pochopením sledovali tyto základy
k celé nové epoše hudební, která uvolovala písnost
zastaralých tradic. A v této dob pišel náš prof. Frant.

Simandl do Vranova, msteka úpln nmeckého. Na
samém konci Vranova v osamlé chaloupce, mezi krás-
nými lesy, vyvolil si idylické letní sídlo.

S- umlcem seznámil jsem se na zkoušce vranov-
ského „Gesangsvereinu", kde jsem po 2 leta spolup-
sobil jako tenorista. Pišel veer do školy, pedstavil se,

usedl do lavice a nas'ouchal naší zkoušce. Hned po
ukonení zkoušky oslovil mne, ovšem v druhém zem-
ském. eský pizvuk jeho nminy, kterého nikdy ne-
ztratil, dodal mn odvahy, že jsem mu odvtil esky, a
tu byla jeho radost dvojnásobná. Od té chvíle byli jsme
dobí pátelé a jelikož odedávna každý ech, který do
Vranova zavítal, našel vždy otevenou náru u mého
otce, starého vlastence, stal se i prof. Simandl naším
stálým milým hostem.

V nmeckém Vranov prof. Simandl, vzdor tomu, že
veejn na jevo dával své vlastenecké smýšlení, zdo-
mácnl všude, kde se jen trochu objevil. Za krátko po-
znal prof. Simandl v celém okolí každého hudebníka i

zpváka a za nedlouho shromáždil se kolem nho celý
hudební kroužek venkovský.

Zprvu vranovští nemohli si v mysli srovnati, jaké
umni by dovedl prof. Simandl vložitl do „basy", nástroje

na oko tak podízeného, ale brzy mli jsme píležitost

poznati jeho um ;lecké výkony.
Ve Vranov skoro každou sobotu po as prázdnin

odbývaly se zajímavé koncerty, zde dosud nebývalé a

všechny tyto koncerty ídil prof. Simandl.
Na jeden takový koncert nikdy nezapomenu a ješt

nyní, tém po 20 letech pamtníci vranovští vzpomínají,

jaký koncert jim poádal pan prof. Simandl.
Tehdy sestavil smíšený sbor z vlce než 50 osob,

který pednesl slavnostní kantátu vlastní jeho komposice.
Simandl sám vše ídil, pozval k dalšímu programu
umlce z opery vídeské, a sám pak pednesl na kontra-
bas nkolik svých skladeb. — Byl to oro nás tehdy po-
žitek nebývalý a prof. Simandl — ech, vlastenec, stal

se milákem celé vranovské spolenosti.
Prof. Simandl též sám rád zpíval ponejvíce skladby

kostelní, a i tu jsme jednou „vystoupili" s prof. Siman-
dlem ve vranovském kostele spolené. Doposud jsem
jako sólista zaujímal ve vranovském kostele první místo,

ale když jsem ml zpívat! vedle prof. Simandla, tu po -

prvé jsem pocítil na kúe, kde otec mj dlouhá leta ídil

sbory, trému, která mne ješt více zachvátila, když prof.

Simandl svým mocným barytonem poal pednášet!
Bendlovo Graduale. Pezpíval. V kostele hlouek nad-
šenc upínal své oi na kr a v tomto rozechvní zpí-

vali jsem ml za chvíli offertorium — Cherubiniho „Ave
Maria". Snad nikdy ped tim a nikdy potom nevyna-
snažil jsem se v pednesu zpvu tak, jak tehdy pi
tomto „Ave Maria". Nejvtší odmnou mi bylo pak, když
prof. Simandl ke mn pistoupil a s dobráckým úsmvem
mn stiskl ruku.

ím dále tím upímnjší bylo pak naše pátelství

a konali jsme spolen mnohé výlety do nádherného
okolí vranovského, on jako náruživý knajpián všude bos.

íkával, jak si jeho jazyk odpoine, mže-li mluviti na

svých vycházkách pouze esky. A na tchto vycházkách
do blízkého Bilova, Hardegu, Nového Hrádku zvdl jsem
celý jeho životopis.

Prof. Simandl, rodák písecký, již jako malý hoch
jevil velký zájem pro hudbu a zvlášt pro zpv. V ko-
stele venkovském žádná figurální mše se bez mladého
Simandla neodbyla. Uitel jeho, jenž poznal jeho velké

hudební vlohy, stále rodie pemlouval, aby hocha hledli
dostati do konservatoe. A tak matka jeho vedla nadj-
ného syna do pražské konservatoe. Vrátný prý tento

vesnický párek hrub odbyl, že prý nemají pro takové
lidi zde místa. S tlukoucím srdcem pedveden byl ko-
nen Simandl k iditeli. „Vše obsazeno," znla krátká

odpov. Pece však hocha, který dobe hrál na housle

a zpíval, vyzkoušeli. Tu pojednou zaslechl maiý Simandl
nástroj, který vydával zvuky jemu posud neznámé „Tak
bych chtl umt hrát," zajásal. „A co myslíš, jaký je to

nástroj?" tázal se jej iditel. „Nevim," ustrašen odpo-
vdl Simandl. „To je basa," zasmál se iditel, „a práv
kontrabas jest uprázdnn!" Simandl se tedy rozhodl pro
kontrabas. Když však pišel dom, vyneslo mu toto jeho
nadšeni pro kontrabas od otce jeho notnou „buchtu" do
zad, nebo otec vidl v tom cosi ponižujícího, že syn jeho,

kterého uitel vynášel jakým jest hudebníkem, ml „hrát

na basu". Když však uitel otci vyložil, že i „na basu"
se mže státi velkým umlcem, putoval Simandl po prázd-
ninách opt do pražské konservatoe. Dosáhl, po em
v dtském srdci zatoužil a dobyl si jména umlce svto-
vého. S jakým nadšením dovedl mluviti o svém nástroji

!

Byl jsem vždy okouzlen jeho pednesy na kontrabase.

Jak jásaly jemn ty tony v nejvyšších polohách, jak roz-

bouily se struny jakoby v hrozném hnvu a zase jak

mírný zvuk až do melancholických flagiolet vyzníval

v nejjemnjším pianisslmu.

Prof. Simandl byl velkým ctitelem Wagnerovým.
Kdysi na hostin u arcibiskupa vídeského tázal se tento

profesora Simandla, co on soudí o Wagnerovi. Prof.

Simandl na to odpovdl: „Eminenci, u mne jest naped
Bh a pak hned pijde Wagnei" „A co by byl u vás
pak papež?" odvtil na to arcibiskup. „Papež," pro-

mite, Eminenci, pro mne, jako hudebníka, neznaí nic!'
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Doznly velebné ty zvuky eského hudebnika-umlce
— doznly v nejjemnjším pianissimu a vzpomínky tyto

kladu Tob, píteli, na erstvý rov Tvj

!

Vladimír Vank, sen.

KONCERTY
Karl Straube, varhaník Tomášského kostela, profesor

na konservatoi a editel Bachova spolku v Lipsku, byl
pozván k druhému varhannímu koncertu, poádanému e-
skou Filharmonií. Artistická správa filharmonických kon-
cert ve snaze, aby nás seznámila s nejvtšími mistry
cizí varhanní hry, zvolila po Francouzi Bonetovi lipského
následníka slavného Bacha. Pan Straube, jako dirigent

Bachových slavností tší se doma dobrému zvuku a místo,

jež zastává, povuje jej jako znalce zpsobu, jak se
v Lipsku Bachovy skladby hrají. Je ovšem otázka, jsou-li

tradice, panem Straubem tak zvysoka hlásané, skuten
pravdivý. Pedmluva ke koncertu napiala oekávání m-
rou velikou, ký div tedy, že nebylo všude ukojeno. Srov-
náni s Bonetem mohlo odpadnouti, nebo Bonet Bacha
pednesl slohov dstojné a technicky dokonale a bylo
dobe z jeho pednesu znáti jak o Bachu soudí a jak jej

ctí. —
Tomu ohánni se znalostí tradice mnoho nevím,

vžd>f padesát let po smrti Sebastiana skoro nikdo jeho
skladeb neznal a nebýt Mendelssohna a Franze, skoro
nic bychom o nejvtších dílech jeho nevdli.

A podobn má se to s hrou varhanní. Nahodilé stac-
cato, stahováním znešvaené chody, hrubé, nemožn ná-
silné rejstíkování a tím povstalé roztrhání skladby, neod-
povídá zdravému podání.

Nejasné odlišování a frásování a nepirozené zrychlo-

vání není s to, aby pozvedlo jinak suchou hru pán
Straubeovou na výši zájmu.

Tyto rušivosti kalily dojem všech velikých skladeb,
jež toho veera pan Straube hrál.

Zcela jinak bylo v chorálních pedehrách, ty psobily
ryze, nezkalen ; charakteristika Bachova došla zde uplat-

nní. „Až bude mn se louit", vyniká dumavou harmonií.
„In dulci jubilo" vyžadule vytrvalost a zbhlost hry pe-
dálové, podobn i „V tob je radost".

Orchestr filharmonie sehrál suitu D-dur. Pan Straube
pivezl s sebou z Lipska dv malé trumpetky, jež jsou
sice mén kiklavý než naše kornety, ale pvodní Bachovy
nástroje asi sotva mohou nahraditi. Pouhý pohled do par-
titury dosvdí, že tehdejší „trombi" byly nco docela ji-

ného než naše dnešní. Rovnž i zásluha iditele Bachova
spolku o doplnní suity generalbasem je snad zvelio-
vána. Pi dobrém obsazení smyc má pramalý význam.
V D-dur suit pražádný. Jestliže postrádaly staré skladby
znaek odstiujících silu a pednes, není tím eeno, že
by je tehdejší orchestr nehrál jednotn. Aby se úplné
souhry pi studování oratoria a opery docílilo, doprovázel
kapelník continuem, jež do orchestrálních dl pešlo až na
ojedinlé pípady ze zvyku. Neni tedy vždy nutné. Kon-
cert byl slab navštíven.

Spolek pro pstování plsné vzpomnl našich zeme-
lých mistr, o vývin eské písn umlé nejvíce zaslouži-
lých, dvma veery. Prvni vnován tvorb Fibichové a
pozván k nmu pan Valentin Šindler, jenž objevil se zdár-
ným pvcem písní. Dvoákv veer obstaral vždy mile
vítaný pan Emil Burian. Bohumil Vendler.

HUDBA CÍRKEVNÍ
Rajhrad. 1. ledna. íhovský: Missa pastoralis. Gra-

duale. Stecker : Viderunt omneš. Offertorium. Stecker

:

Tui sunt coeli. Tantum ergo ze sbírky Mittererovy. í-
hovský: Koleda. Mettenleiter: Žalmy nešporní. — V nedli
5. ledna. íhovský: Missa dominlcaiis. Op. 17. Graduale.
Molltor: Speciosus. Offertorium. Witt : Deus firmavít.

Žalmy nešporní od Mittenleitera. — V pondlí 6. ledna.
Gruber : Slavnostní mše vánoní. Graduale. Bros>g

:

Omneš de Saba venient. Offertorium Stehle : Reges
Tharsis. ! Mitterer: Tantum ergo. íhovský: Koleda.
Žalmy fnešporní od Kaima. Introllus a Com. choráln
ed. Vat.

áfPrémie „DALIBORA

zdarma
Hudebnf kapesni kalendá

„Dalibora"
NA ROK 1913

s bohatým obsahem a praktickými ru-

brikami tm, kdož pedplatí „Dalibora"
nejpozdji do konce prosince

na celý rok
t. j. K 9-60, do ciziny 12 K pouze

v administraci naší.

HSttíf TECHNICKÁ HLÍDKA
Nkolik úvah o stavb houslí. Uvedu krátce nkolik

zkušeností, jakých jsem po 3 letech, po která se zabývám
s Interesem studiem podmínek plného pkného tónu hou-

slí, a sice prozatím v negativním hlavn smru, tedy zejména
jakým asi zpsobem nemá se na tomto záhadném, jak na-

psal kdosi, nástroji mniti, opravovati, zlepšovati; nebo
nebyly všechny ony bizarní nápady a mnohdy zejm po-

šetilé po vtšin nejen zlepšení, nýbrž byly hrubé omyly,

jež v miskredit uvedly každou myšlenku a vyvolaly skep-

si, oprávnnou ke každé novot.

Dvody ke každému tvrzení svému pikládat!, daleko

by mne zavedlo a také chci se, jak svrchu naznaeno,
hlavn omeziti na negativní stránku.

Pedn co se týe formy, obrys, vytknouti dlužno,

že staí misti italští empiricky, a dvodné pochybnosti

se mi namanuly v mysl pi zkoumání jich, zda jen em-
piricky, stanovili formu, jež jak praxi, tak i vkusu 1 reso-

nanci nejlépe odpovídá; tedy zapírati tuto dlouholetou

práci a její výsledek a mniti tento vhodný zevnjšek, to

odsuzuje se samo a mže jenom píivésti na scestí.;

Ideální skoro forma jest bez odporu u nástroj Stra-

divariových.
Podobn neni niím odvodnno, mniti formu i umí-

stní prlom, pouze délka mže v úzkých mezích vad-
rovati, jak vidti i na starých vzorech.

Pochybuji pak, že by bylo njakým zdokonalením,

ním, a už šroubem nebo kovovou obruí a p. zvyšo-

vati u nástroje naptí svrchní desky — to prostedky
píliš násilné a hrubé pro nástroj tak delikátní a docílí se

tím zajisté jen zase hrubosti a nepravidelnosti desek reso-

nanních.

Naprosto prohlašuji za bájku nikdy niím neodvod-
nné — ani hypotheticky — tvrzeni, že by tón starých

výtených houslí mistrovských podmínn byl zvláštním

njakým lakem. Hledatl proto k docílení onch met, jež
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vytkli Stradivarius a Guarnerlus, zvláštní lak, složení ja-

kéhokoliv komplikovaného, rozebírati oškrabané ásteky
laku, je tápati za bludikou. Práv nejjednodušší, jako vše

u houslí, je i nejlepší. Ovšem podotýkám, že naprosto se

nehodí k docílení nejdokonalejšf , resonance takový lak,

jak po vtšin se nyní používá. Úel jehj jest ulnlti ze-

vnjšek ladným a chrániti a zachovávati vnitní hodnotu
— nesmi však škoditi.

Pvodní umístní ozvuné lišty jest nejpohodlnjší, a
také se mi zdá, že délka, jak se nyní dává z dvodu se-
síliti svrchní desku proti tlaku a deformaci, je zbytená.
Úel její je býti mostem pes prlomy. Možno jí dáti

menší délku vzhledem k tomu, že dle methody nové
možno nechati desku resonanní neobyejn silnou —
uprosted až 5 mm., v prohlubin až 3 mm — tedy odpadl by
tady moment sesilení desky vi tlaku strun.

Už rozhodn odmítám jakoukoliv zmnu v postavení

a umístní kolíku, této duše houslí, jež tvoí podporu de-
sek resonanních a základ celé stavby houslí. Zkrátka
shrnuto: uinitl na vzoru starých mistr zmnu je hích,
považuji vzor ten za dokonalý. V em tedy záleží tajem-
ství plnosti a libosti tónj? Zbývá jen hmota, její uspo-
ádání. To jest cesta, kterou se dosáhne jist a snadno
dokonalosti ; tu zbývá pouze možnost mniti. Je sice jiný

prostedek, užívaný posud k docílení relativní dokonalosti,

ten je však pracný, nejistý, bez porozumní podmínek —
totiž otrocké napodobení starých mistr. Než to je pouhá
imitace, nikoliv samostatné, pochopené spracování hmoty.
O této tedy positivní ásti mých studii a pokus snad
pozdji.

PIANA A MANINA
nejlepších firem se zárukou

za ceny nejrvižší
prodává

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel

v PRAZE, Hlávkv palác.

ODEBÍREJTE A ROZŠIUJTE „DALIBOR4

itniiii

ss»an*ia

školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smvcem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,
• lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

š V. F. ERJEHý A SYNOVÉ v Hradci Králové.

5 Nejdokonaleji! hudební nástroje ze deva 1 kovu.

F&RSTEROVY KLAVÍRY
F&RSTEROVA PIAN! NA
FGRSTEROVA HARMONIA
dostatl lze ve všech lepších skladech klavírních

AUG. FORSTER,
krái. dvo. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALOE v echách.
Založeno 1859. Založeno 1859.

«...

nT.FETROF.
HRADEC KRÁLOVÉ
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k uctni památky

Jaroslava Vrchlického
doporuujeme následující skladby z jeho básni

:

Melodrama.
Královna Emma. Melodram od . . Zd. Fibicha

(K 2 40)

Písni pro 1 hlas s prv. klaviru.
Noclurno K. Bendi

(K 1-50)

Modlitba. (Písn soumraku. 6 písní)Jos. B. Foerster

Ss
k
eS

ra,,0ka,
"} ' '

*•

Siaré kouzlo no€i letni. (Serenády. 6 písní.)

K. Hoffmelster (2 K)
Malovala na chaloupku. (Pomnnky 6 písní.)

J. Malát (K 2-40)

Modlitba. (Pt písni.) J. Malát
v (2 K)

Dumka. (tyi písn) J. Malát
(K 150)

Sny o štisti. (Cyklus 8 písni) . . Ad. Piskácek
(3 K)

Pijácke ^isn. (Cyklus 13 písni) . K. Pospíšil
(K 3 60)

6 jen se divej. (Dv písn) K Šikl

(1 K)

ModllIE;:}<Rznéná,ady) E - TA%er

Viif kdyi se napije pták. (5 písní. Op. 20)
B. Vendler (K 160)

Dvojzpvy.
Motýli. Pro soprán a alt s prv klav. . V. Ríhovský

Part. K 1-50, hlasy po 30 h.

Mužské sbory á capella.
Pod oknem (s tenor, sólem.) (21 muž. tverozp/)

Jos Holý .... Part. 4 K, hlasy po K 120

Ían"LB 1 (6 muž. sbor op. 37) Vítz. Novák

Pedtimnl.'! Part
-

K 2 '

40) hlas* P° 80 h

Ženský sbor s prvodem.
Jaro. 1 (4 sbory op. 14) . . . Ed. Tregler
Opuštný. / Part. K 1-80 ,hlasy po 80 h

Smíšený sbor s prvodem.
Slavnostní zpv op. 113 . . . Ant. Dvoák

Part. 3 K, hlasy po 40 h.

Prvod orchestru pjuje se v opise.

Veškery zde uvedené skladby hodí se dstojn
do programu posmrtných slavnosti Jaroslava

Vrchlického.

K dostání též ve všech venkovských knihkupectvích
jmenovit u nakladatale

MOJMÍRA URBÁNKA U PRAZE
komorního dodavatele,

Jungmannova t. 14, Hlávkv palác.

BARETNI
ZPVY

pro jeden hlas s prvodem piana.

POSPÍŠIL

:

Píse o liftu K 1-50. — Tulaka K 150. - Kanto-
rovic Madlenka K 150. — Ze zašlých dob 2 K. —
Chanson o padlané bankovce K 150. — Tipmam-
selka K 1-50. — Prádelko paní?Marty K 1-50. —
Kdybych já n el milion a Krmáko má hezká K 150.
— Chanson K 150. — Angelina neboli Otrávená

láska, Serenáda na rozlouenou 1 K.

PROVAZNÍK:
Pan Johanes a panna Pavlínka K 1 20 — Kde,
prosím, jste tu smlost vzal? K 1"50. — Nedoroz-
umní K 1-50. — Slena z promenády K 180. —
Dve s pentlikami K l

-

80. — Chanson o slen,
která se vdala K 1 80.

Práv vyšlo! Próvé vyšlo!

ii o i mne.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naší zahráriece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 2-40.

i WH Chiny.
. 1. Ballada o chudé švadlen. (Hašler.) K 1-50

C. 2. Diskrétní romance. (Vyskoil.) K 1-80

(S cellovým soleni.)

. 3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.
(Hašler.) K 1 50.

Nejvtši výbr kabaretrci a humo-
ristické literatury. Seinamy zdar-
ma. Celé programy sestavíme

zdarma.

Nakladatel

MOJMÍR URBÁNEK, PRAHA
Jungmannova 14 (Hlávkv palác).

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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BOLESLAV KALENSKY:

MAÝR A SMETANA.
(Pokraování.)

Dr. Rieger usiloval provésti zámr svj, nabyvší

u rozhodujících osob r. 1861 konen vtšiny hlas,

potom v dob nejkratší. Jak známo, koncem kvtna
r. 1862 zahájena stavba

zatímního divadla dle

plán prof. Ullmanna.

Po necelém pololetí, dne
18. listopadu, poalo se

v nm již hráti.

Zatím B. Smetana,

velice horlivý stoupenec

úsilí hlavního protivníka

Riegerova, kníž. Thurn-
Taxise, opustil Prahu a

vrátil se za stavby za-

tímního divadla znova do
Gfiteborgu. Byl zjevn
rozmrzen vítzstvím Rie-

gerovým. V rozarování
svých nadjí dal zase

radji pednost klidným

pomrm a hospodá-
ským výhodám Gote-
borgu proti vášnivým

a mnohdy v zaslepená

obvinní zabíhajícím bojm v Praze o základní pod-
mínky zdárného vývoje divadelního umní eského.

Z dáli, ve Švédsku, ukázalo se mu vše ale v ji-

ném osvtlení : po nkolika nedlích byl zase již

v Praze, usídliv se v ní trvale.

Vida rostoucí stavbu zatímního divadla, nemohl
ji s ostatními protiriegerovci již nijak zastaviti, ale

horkost a odpor proti Riegerovu dilu zstaly v nm
ješt po letech. Smetana neopomenul projeviti svá
mínní také veejn, když po dvou letech (1864)
stal se posuzovatelem hudebního a divadelního umní
v „Národních Listech".

V úvahách pro „Národní Listy", na neisto psa-
ných — zhusta na rubu dopis, týkajících se pe-
nžních vcí — Smetana projevoval oteven své
odsouzení úsilí Riegerových a stavby zatímního di-

vadla. „Když národ zalekl se toho" — ulevil si

ješt po dvou letech — „že definitivn bylo ustano-

veno, aby se vystavlo prozatímní divadlo
malých, skromných rozmr, pravilo se, že dje se

to jen proto, aby naší takoka primitivní inohe
ped malým, v požadavcích svých skromným obe-

censtvem oteveno bylo psobišt co možná nej-

rychleji ; že dje se to jen proto, abychom pro-

zatím postavili se ale-

spo na vlastní nohy,

nezávislí na Nmcích

;

že dje se to jen proto,

aby obecenstvo naše

pivykalo pravidelnému

chození do divadla atd.

Slovem : bylo pedpi-
sováno — a my
mleli. Prozatímní di-

vadlo bylo zde ... Pi
pohledu na jevišt a na

prostranství orchestru

bylo nám jasno, že sku-

ten jedná se jen o
operní prpravnu
(Vorschule), že odva-

žovali se víc, bylo by
dozajista smšné, a
ne-li nemožné". A zhro-

ziv se nad požadavky

a snahami uvésti do
zatímního divadla také velikou operu, Smetana od-

ložil rukopis úvah svých a neuveejnil jich.

Takovými nárty, jak vystižn napsal vydavatel

souboru kritických úvah a statí Smetanových, prof.

Ot. Hostinský (Smetanova kritika) — „vrženými
spšn na papír, Smetana si ulevoval. Odtud jejich

svžest. Ale prvním nártkem Smetana nikdy se ne-

spokojil: pedlával ho opt a opt, a to
nejen slohov, ale i vcn, ba nkdy docela

jinak zaínal. Zajímavé pak pi tom jest, že kon-
cepty stávají se zmnami tmi celkem mírnjší
a klidnjší, ztrácejí nejeden osten, nejeden úsm-
šek, až konen tištné feuilletony mají ovšem formu
pomrn nejmfrnjší, nejkonciliantnjšl" (B. Smetana
a jeho boj o moderní eskou hudbu. V Praze, 1901,
str. 46—50).

„Mluvme zde upímn" — Smetana napsal v umír-
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nné úvaze nové a v „Národních Uštech" uveej-
nné — „jest nynjší zemské divadlo stavením

operním? Tvrdíce toto, nechtli bychom ubihati

v nebezpeí státi se smšnými. K úkolm opery za-

tímní divadlo zajisté není vystavno, sice bychom
musili pochybovati o znalosti vci tch pán, kteí
stavbu protžovali", naráží Smetana na Riegera.

„Zatímní naše divadlo povstalo, aby se mohlo hráti

co možná nejrychleji ve vlastním dom, ta jest jediná

píina. Všecky ostatní dvody tch pán, kteí in
tento v lesklejší svtlo stavtí chtjí, jsou více mén
absurdní a se stanoviska umleckého jim naprosto

pisvditi nelze. Kdyby naši herci a zpváci mli
na dlouhá léta hráti v této malé prostoe, která spiše

domácímu jevišti pirovnati se dá, nevzdlali by se;

naše obecenstvo by se provozováními, jež více skiz-

zami než výtvory zstati musejí, nepilákalo ane-
n a v y k a 1 o, nýbrž odvykalo; básníci a skladatelé

by nebyli pobádá ni a vybízeni, ale v pedví-
dání poloviního zdaru spíše odstrašeni.

Enthusiasté prozatímního divadla poukážou nám
na dosavadní veliké výsledky zatímního je-

višt jako na hlasitá fakta. Nato odpovídáme
zcela jednoduše, že na jevišti dstojném a prostran-

ném musily by býti tyto výsledky ne-li daleko vtší, za-

jisté práv tak veliké. Enthusiasté prozatímního divadla

volají: „Dkujme bohu, že máme prozatímní divadlo!"

My ale odpovídáme: „Ano, ale prosme boha, aby
nás brzy z nho vyprostili"

„A vskutku je velmi na ase, že se konen zase

jednou pomýšlí na to, vystavti našemu umní d-
stojný chrám. Nemohlo nám býti tedy nic vítanjšího

než práv vydaná brožura pán Friova: „Stavme
veliké divadlo národní", kde všecky záporné dvody
dkladn se vyvracují. Poukazujeme všecky upímné
pátelé velkého definitivního chrámu umní na a-
sový tento spisek". (Národní Listy, feuilleton, dne
22. ervna 1864).

Z tchto úvah vyzírá jasn osobn odkrytá, um-
lecky poctivá povaha Smetanova, jeho pro pokrok
národní osvty zanícená mysl a k nejvyšším cílm
smující úsilí. V jeho odporu proti zámrm Riege-

rovým ješt v dob, kdy zatímní divadlo bylo vysta-

vno a dv leta již konalo svj výchovný a prpravný
úkol, kdy schylovala se ke konci stanovená tíletá

lhta jeho zatimnosti, kdy vidlo se však, že není

ješt prostedk na bezodkladnou stavbu velikého

divadla národního, nebylo zajisté nic politicky
stranivého, nic mladoeského ni staroeského. V duši

Smetanov ozýval se jen umlec horoucího citu

a jarého zápalu pro duchovní statky národa.

Pidruživ se jen z této píiny k protiriegerov-

ským mladoechm, neinil tak z odporu proti spoje-

nectví Riegerovu s historickou šlechtou, pro které

nastai v mladé a malé eské spolenosti osudný po-

litický rozkol, štpení ve strany. Smetana jako knz
umní zajisté nemohl býti v této vci odprcem úsilí

Riegrova doceliti národ eský vyššími a mocnjšími
sloji spoleenskými, které mu byly cizí od dob ná-

boženského a politického útisku vk minulých, aby
mohl nerozdrobenou mocí všech sil a stav domá-

hati se nezadatelného práva na život a veejnou moc.
Smetana práv jako umlec ješt z dob nedávno mi-

nulých znal nedostihlý význam dvoanstva pro pod-
poru umní vbec, pro hudbu pak zvlášt: pocítil

jeho výhody sám jako uitel hudby ve šlechtických

rodinách a znal hospodáský rozdíl jeho proti vy-

uování v rodinách mšanských nebo v obecném
lidu.

Jeho umlecký zájem pro stavbu velikého a stá-

lého divadla, v „Národních Listech" jeho doporuo-
vání polemické brožury Friovy bylo zajisté velikou,

popohánjící pružinou pro eskou spolenost. Ostatn
vše, po em toužil Smetana, bylo již dávno také

konenou metou úsilí a tužeb jeho domnle osobního,

„zaryt nepátelského" protivníka Riegera. Cil jejich

byl tu stejný, toliko cesty k nmu rozliné. Míra je-

jich zkušeností byla nápadn rzná, jako jejich po-

vahy. Riegei byl veliký realista, rozhodující o svých

postupech rozumov na základ daných, spoleensky
vývojových možností, Smetana zase, jako vtšina

umlc vbec, citov zanícený romantik, toužící po
brzkém, ale mnohdy na ráz nemožném provedení

svých pokrokových sn.
Smetana zapomínal nebo nevdl, že eská spo-

lenost mla již dvakráte veliký „chrám umní",
ne však možnost a síly udržeti si ho. Tiskem pro-

jevený souhlas Smetanv s Friovým „dkladným vy-

vrácením" dvod nutnosti zatímního divadla, žel,

sám o sob nemohl dáti „Sboru pro stavbu Národ-

ního divadla" dostatených prostedk pro jeho brzké

vystavní ve lht pedem ustanovené. Dru Riegerovi,

ose všech úsilí o povznešení národního žití umleckou
osvou, mezi jiným také stavbou velikého divadla,

místo zanícených a horoucích slov, rad, pokyn a

hesel byl by zajisté vítanjší poukaz, kde a jak na-

býti rychle velikých náklad na stavbu
Národního divadla a kde sehnat obecen-
stvo, které bynaplnilo o všedních dnech
jeho rozmrné prostory.

Jak zjevno, v protivách nazírání dra Riegera a

Smetany na úkoly zatímního divadla nebylo nic osobn
sobeckého a tedy odporného, nemravného. Rznosti

jich vyznaují rzná hlediska, s jedné strany rázu

spoleenského, s druhé umleckého.
Mezi Riegerem a Smetanou nevzniklo však pro-

tivenství toliko pro stavbu zatímního divadla. Souasn
provázel je také boj o obsazení kesla kapel-
nic k é h o v nm. Ten byl arci již osobnjšího

rázu.

(Konec prvé ásti.)

(Tímto úryvkem koníme Kalenského lánek.)

JUC R. KLÍMA:

BOJ O DVOÁKA A NAŠE
AKADEMICKÁ MLÁDEŽ.

Polemické boje o Dvoáka posledních dn, se strany

stoupenc kritické školy ptof . Nejedlého neslýchaným zp-
sobem vedené, vyvolaly nebývalý zájem v akademické
mládeži o pomry v našem hudebním svt. Mj lánek
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je diktován okolností tou, a pak mínním nesprávné tra-

dovaným v hudebních kruzích, jakoby veškerá mládež
akademická plaudovala tmto hanebným útokm, [sem
rád, že za plného souhlasu velmi etného potu
koleg stejn smýšlejících mohu aspo ásten mínní
toto korrigovati. Všichni ješt neztiatili zdravého úsudku !

Musím uvésti pedem charakteristikon vtšiny naši akade-
mické mládeže, jímž je úplná neznalost hudebních pomr
našich a snaha býti „pokrokovým" za každou cenu

;
je to

dle jejich mínni také trochu módní. To bud' úvodem ku
vci samé. — Chtli jsme — upímn eeno — také pro-

testovat! proti „akademickým" hanobitelm Dvoáka a pi-
hlásilo se nám velké množství koleg krajn rozhoených,
však nechtli jsme žádatl takových obtí a vydávati n-
koho na pospas povstnému a velkopanskému „rozebrání"

p. professora v nud. C. „Smetana". Nalezneme úinnjších
zbraní, abychom vydatn paralysovali tento nezdravý vliv

v eském studentstvu prostedky po ruce jsoucími, a po
pípad provedli živelní odpor proti nemu takovému.
Nedláme nikomu stafáž, a budeme samo-
zejm protestovati i tehdy, b u d e • 1 i uží-
váno podobných zbraní také proti Fibi-
ch o v i 1 — Jednu vc jsem postrádal ve známém protestu

a myslím, mla býti zvlášt vytknuta: že totiž v rukou
takových lidí se nalézá výchova našeho
akademického dorostu. Stala se chyba, že pi
zízení stolice hudební vdy naše hudební kruhy a korpo-
race nepodjaly se úkolu založiti hudební organisaci stu-

dentskou Pánové z druhého tábora byli o mnoho vypo-
ítavjší. Založili za nekonené blahovle slavných akade-
mických úad neakademický „Hudební klub", nepodaenou
to kopii íšsko-nmeckých „Akademischer Verein Rich.

Wagner", kde z mladých hoch, neinformovaných, zláka-

ných nestranností a nízkým lenským píspvkem, prová-
djí velkovýrobu fanatických odprc Dvoáka. Nkteré
z klubu jsem považoval za schopné samostatného úsudku

;

pro tedy nezakiknou dra Bartoše, kterému jist u nás
zstane zachován primát v polemické neslušnosti? Bojí

se, aneb samostatného úsudku už dávno ztratili? Mám
píležitost nkdy poznati „ovoce" protidvoákovské vý-
chovy této t. zv. kritické školy. Takový kolega ekne
s odpuzující frivolností : „Dvoák je mi dryánik." Ne-
volám policajta, ale ekl-li by to nmecký student jen

o Schubertovi, vylouili by ho jist po zásluze pi nej-

menším ze všech buršenšaft. U nás takové vci íká
eský student beze všeho studu. Nechápu dále, pro se

ást našeho studentstva a konservatorist tak exponuje,
že se dá zlákati k veejným projevm v Národním di-

vadle, jichž hrot jest namíen proti mistru Kovaovicovi,
jak se stalo pi premiée znovu nastudované „Boue". Jak
jim mže imponovati boj stoupenc prof. Nejedlého o Ná-
rodní divadlo, který je nota bene veden dle zpsobu boje
o nemocenskou pokladnu? Ti poštvaní vhoši za to ne-
mohou ; vina leží pirozen jinde .... Že za takových
okolností kvete v ásti našeho studentstva osobní kult

prof. Nejedlého, který je dokonce odvážn srovnáván
s prof. Masarykem, neteba dokládati. Jsem zvyklý u uni-

versitních uitel na objektivnost a nepedpojatost. Vzpo-
mínám si pi této píležitosti na zlatá slova jednoho
z našich uitel na fakult, jenž vykládaje nám o theorii,

kteréžto byl vášnivým odprcem, pravil: „Nechci,
abyste se stali slepými vyznavai mých
názor, stydl bych se za to vhloubisvé
duše, že vychovávám své žáky k nesamo-
statnémusudku." (Podobnými slovy ohánl se též prof.

Nejedlý v „eské Kultue".) jisté slova z paedagogických
dvod plné oprávnná. Divím se tedy, pro mže p. pro-
fessor vždy tak odbyti Dvoáka? Pamatuji se, .co toho
nám jen ekl o Lortzingovi a o jeho opee „Car a tesa".
O Van Betovi jsem tehdy pomrn více slyšel než o Dvo-
ákovi. — Naše studentstvo není z míst povolaných ob-
jektivn informováno o Dvoákovi. Pochopí naše hudební
kruhy situaci a napra,ví starou chybu? Leží tu pro n
úspšné pole innosti. eský student musí býti stále a stále

objektivn informován. Kdo má mládež, tomu pece patí
budoucnost I A pak : dávejte Fibicha pes to, že vám za

vaši obtavou práci s nastudováním jen vynadají. Tím
vyrazíte jim z rukou poslední argument, který jakž takž

u mládeže platil Naši stoupenci v kruzích akademické
mládeže nechf se seskupí v nerozborný šik; neb jen tak

bude lze uchovati neporušenou památku jednoho z veli-

kých syn našeho národa, dra Antonína Dvoáka, v našem
studenstvu

1

VÁNONÍ TOURNÉE „P. S. M. U." 1912.

Šastná triumfální cesta „P. S. M. U." vedla

tentokráte msty našeho mocnáství. První z tch
bylo sídlo moravské Slovae — Beclava, kteráž

naplnila prostorný sál inteligenci i bodrým lidem

slováckým. Zvláštní pozornost vzbuzovala mládež

z Poštorné. Koncert byl šastnou pípravou pro Ví-

de kde „P. S. M. U." koncertovalo 15. prosince

ve velkém sále „Musikvereinu" s obrovským úsp-
chem. Ani válené napjetí, ani pedvánoní ruch

neuinily povážlivjších trhlin v koncertní síni: ano
lze s radostí konstatovati, že návštva koncertu byla

mnohem etnjší než loni, i umlecký úspch byl

daleko vtší. Z toho lze souditi na trvalé zakotvení

„P. S. M. U." ve Vídni.

Vždy již loni jeden vídeský nmecký list pi-
znal „P. S." ve Vídni „Biirgerrecht". Program obsa-

hoval skladby moderní; byla tu Ostrilova „Vánoní
legenda", Sukovy nádherné „Zoali brezu" a „Uko-
lébavka", Novákovy sbory „Cigán" a „Kyjov",

Brucknerúv sbor „O plnoci", Foersterv „Polní

cestou", který musil býíi opakován, mimo eské
národní písn od Maláta a Pally, ihovského „Bal-

lada" a Thomasv effektní sbor „Noc duch".
Neutuchající potlesk a jednomyslné uznáni víde-

ské kritiky potvrzují umleckou vysplost „S.", sta-

víc jej v ady umleckých hudebních tles.

Další cesta vedla „S." do Budapešti, kdež kon-

certovalo 17. prosince. Program složen byl ze sbor
pístupnjších: Nešvera „Morav", Neumann „Letni

noc", Saint-Sans „Serenáda", Dvoák „Hostina",

Suk „Bán", Hegar „Tábor mrtvých" a Pokorného
„Moravské národní písn". Nadšení stupovalo se

od ísla k íslu, dirigentu gratulováno od pedních
kritik a na konec pidána „Utonulá".

Podobn stavlo se „S." v Rábu 18. prosince

a v Prešpurku 19. prosince s týmž programem.
Prešpurský kritik J. Battka píše dirigentu prof. Vá-
chovi v list svém ze dne 20. prosince : „Ihrer. und

allen Ihren Kiinstlergenossen fur der gestrigen Meister-

abend hohen Dank. " Zvláštní zmínky za-

sluhuje pátelské pijetí „S." v Rábu. Distinguovaná

spolenost maarská hostila „S." po koncert a pro-

nášeny pozdravné pípitky.

Dne 20. prosince odjíždlo „P. S." celkem

nudnou a dlouhotrvající cestou (13 hodin ve vlaku)

z Prešpurku do Moravské Ostravy, kamž dorazilo

„S." po 7. hod. veerní a v 8 hodin stálo již „S."

na podiu ve Vitkovicích, hodinu od Ostravy vzdále-

ných. Jen otužilosti len „P. S. U. M." lze d-
kovati, že koncert mohl býti konán, ba dokonce
tvrdilo se v obecenstvu, že únavy nebylo vbec
pozorovati. V Ostrav koncertováno 21. prosince

s programem vídeským. Vyprodaný sál a nadšení
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obecenstva potvrzují dokonalý úspch. Vrcholu svých

úspch dosáhlo „P. S. U. M." koncertem 22. pro-

since v Krakov, jenž vypraven péí tamjší eské
besedy. Stylov upravený nádherný sál (staré divadlo)

naplnn byl z ásti eským, z ásti polským obe-

censtvem. Nadšení pi výkonech „P. S." bylo pímo
ohromující, po každém oddlení pveckém byli le-
nové i jich dirigent prof. Vach ve vkusn vyzdobené

ekárn pro umlce osloveni. Zejména v první

pestávce dojemným byl moment, kdy jeden starý

hudební referent dirigenta políbil, ve druhé pe-
stávce dostavili se : iditel hudební konservatoe

a hudební skladatel F. Nowowieski a dirigent pro-

fesor B. W. Walewski s celým akademickým chórem,

který vnoval „S." celou sbírku svých sbor. Po
koncert zapl tento výtený sbor svoje heslo a jednu

pie?u. Na podiu obdrželi pvci dva nádherné vnce.
Každý projev polský byl plný vervy a zanícení pro

naše statené „Sdružení". Pídavkm nebylo konce

a „S." musilo slíbiti, že zase brzo pijede a navštíví

též Pemyšl a Lvov. Po koncert uspoádala eská
beseda slavnostní raut, pi nmž proneseno mnoho
nadšených pípitk. Byl tedy vánoní zájezd 1912

adou pveckých slavností prvého ádu.

DIVADLA
NÁRODNÍ DIVADLO.

(Návalem látky opoždno.)

Fibichova „Boue". (Dirig. : B. Brzobohatý. Režie :

R. Polák.) Poslední, za této divadelní správy vypravená
a nové nastudovaná opera Fibichova provedena poprvé
19. prosince.

Boue je prvním zpvoherním dílem Fibichovým
po velké trilogii melodramatické „Hippodamii". Fibicha
vábila vždy anglická literatura a specieln Shakespeare.
Také jeho sklon k báchorce a k romantice je všeobecn
znám, bylo tedy vcí pirozenou, že hledal-li po antice

Hippodamie kontrastu, sáhl po této nejromantitjší básni

Shakespearov.
Hodí-li se tato báse k opernímu zpracováni, o tom

uvažováno bylo mnohými skladateli i libretisty, ovšem
skoro vždy s výsledkem záporným. Nech je tomu jak-

koli, jisto jest, že zpracování Vrchlického šastným není.

Nedostatená pée patrna je tu na první pohled. Vrchlický

zcela pohodlné staví scény vedle sebe, zachovává zby-
tené a naopak vynechává scény, kteréž po hudebním
zpracováhí pímo volaly. K tomu pohodlná, šablonovitá

dikce úin libreta pirozen nezvyšuje. Praví-li Hostinský,

že „Boue mla-li se státi operou, více než kterákoliv

jiná látka vyžadovala básnickou mluvu, ovládající všecky
možné odstíny a stupn výrazu i nálady", musíme s tím

bezpodmínen souhlasiti, a tu nutno piznati, že libreto

Vrchlického onch vlastností nemá. Fibich pistoupil ku
komposici „Boue" patrn s chutí. Bylo to v dob, kdy
po zklamání, jehož se dožil s „Nevstou Mesinskou",
chtl poprvé na poli operním realisovati nabyté zkuše-
nosti a z nich vyplývající zásady umlecké.

Premiéra „Boue" byla 1. bezna 1895. Hudební ve-

ejnost pijala dílo s radosti. V tehdejších asech a po-

mrech byla „Boue" pece jen ním novým, a už svojí

formou jako „moderní hudební pohádk a", nebo
svojí hudbou, která pro Fibicha znamenala nový smér.
Souasná kritika chválila „pípadnou hudební
charakteristiku", „velý Iyrism" a konené
„bohatou i n s t r u m e n t a c i".

Dnes po 18 letech hledíme na dílo ovšem jinak.

Ona chválená „pípadná hudební charakteristika" ztratila

svoji psobivost, lyrika nerozehívá a umní instrumen-
taní nejenže jest dávno pekonáno, ale ono ani tehdy,
ped lety, nepodávalo nic neobyejného nebo dokonce
svtoborného. Posuzujeme-Ii konen dílo celkov, pi-
cházíme k náhledu, že i v základním pojetí Fibichov je

omyl. Pílišná hutnost jeho prostedk dusí tyto poetické,
kehké bytosti.

Jediná figura osteji kreslená je Kaliban, ale ani zde
nevycházíme z konvencionelního. Fibich chtl míti z „Boue"
operu melodickou, líbivou ; snaha dosíci tchto vlastností

je patrna. Svého asu uinil prý Fibich výrok, že operu
á la „Carmen" mohl by napsati za týden, k tomu je prý
zapotebí jen vle (jiného nic?).

Jaký je v tom omyl, dokazuje nejlépe jeho „Boue".
Po stránce hudební nevyhnul se skladatel „etným re-

miniscencím, z nichž nejnápadnjší je ona z ajkovského
„Pikové dámy", v dob vzniku „Boue" v Praze asto
hrané.*)

Bylo-li ped lety poukazováno na to, že hudba díla

patí budoucnosti, pak nutno dnes konstatovati, že tato

budoucnost je asi již minulostí.
Úinkující jevili vzácnou snahu, Zpv p. Buriana a

ladný, zanikal místy v orchestrovém prvodu. Pan Dura,
který v „Prodané nevst" dokumentoval své pokroky
v eské ei, tentokráte lámal náš jazyk dokonale.
Celkov postrádali jsme v provedení díla jemného vy-
pracování.

Režie uinila vše možné, aby všechny ty odehráva-
jící se divy byly srozumitelný a snesitelný. —ský.

KONCERTY «11
eský spolek komorní, ponechávaje své pravidelné

veery hudb kvartettní, zve ku svým koncertm mimo-
ádným jednotlivé vynikající umlce cizí, nehonící se po
prázdné, bezobsažné he virtuosní. Úelná volba hostu
svdí o neobyejném rozhledu a vážné snaze poada-
telstva. Setkáváme-li se na poadech komorních se jmény
slavenými, nedje se to nikdy na úkor vnitní ceny ped-
nášené hudby. Je to pravideln hudba cizí — eská pro-
dukce je pirozen host ai neznáma — ovšem nám ná-
sledkem toho také, nebo dnes mimo dva, ti jednotlivce,

tšící se pízni veejnosti, nedostane se pvodní domácí
skladba na svtlo žádného koncertního sálu. Taková
honba po cizích skladbách ve všech našich sdruženích
hudebních je na pováženou; dusí píliš produkci domácí.

Jak pouný naopak byl poad, jejž si zvolil host tetího
mimoádného koncertu komorního, pan Raul Pugno
z Paíže.

Vzdal poctu Bachovi, hrál Schumanna a Chopina a
celou adu svých starších i mladších krajan. Mli by-
chom se od starého pána piuit! vlastnímu hudebnímu
sebevdomí.

Koncerty filharmonické po vánoním období, vy-
plnném šesti zvláštními koncerty, poaly opt svou pra-
videlnou innost. Po úspšném zakonení prvé polovice
saisony Dvoákem a Smetanou byl poátek nové nemén
významný. Objevila se na poadu dlouho oekávaná bá-
se v tonech „Pan" od Vítzslava Nováka v orchestrál-

ním hávu. Sí Smetanova byla optn naplnna zcela
nejvážnjším obecenstvem, jež pobožn pišlo vyslech-
nout po „Boui" nejvétší Novákovo dílo. Zpsob orche-
strálního projevu jeví se zde celkem týž, jako v „Boui".
Polyfonická místa nabyla vtší plastinosti nad klavírní

úpravou, jež nemohla dáti spleti hlas žádného vynik-

nutí. Naproti tomu pekvapuje jednoduchost nkterých
ástí, jež ponechal autor takka beze zmny. Patrn
zúmyslné, nebo poínal si práv tak již pi instrumen-
tacl „Slovácké suity". V budoucnosti mnoho asi v tom
smru piiní. Po boulivém úspchu slíbeno se strany

poadatelstva opakování. Bude dilu i porozumni na
prospch.

*; Zpv duch: „Namáhali jsme se marn" a píse
Tomského v posledním djství „Pikové dámy".
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Haydnova bezstarostná symfonie B-dur (. 102. vy-

dání Breitkopfa) a Bachova duchovní arie „Chvíle zvo",
již zapla paní Valoušková, vyplnily prvý díl koncertu,

jenž svdil o veliké výkonnosti orchestru zdárné vede-
ného panem kapelníkem Zemánkem. Bohumil Vendler.

DOPISY iBIi
Víde. Z pedvánoních koncert jmenuji ješt kon-

cert Alexandra Sébalda. Pijel z Paíže a v leggierní póse
hrál Beethovenv koncert houslový op. 61 D-dur, který

nazítí s daleko vtší vroucností zahrál Sylvio Floresco. —
Dobrým byl též koncert státní akademie hudební. Prove-
dena byla „Koncertantní arie" pro housle a orchestr J. S.

Bacha ; dobe ukázala, jak asi pedstavoval sob lipský

filosof pravé koncertující housle. Dojem byl hodn šedivý

svojí monotoností. Téhož kantáta „Hrad pepevný" mla
v orchestru zejména smyce siln obsazené. Nemají-li

v Praze bachových trubek, postrádají jich i zde ve Vídni a

tak znly vysoce exponované tyto party tuze nepirozen.
(Vážné rozdíly se mi jevily ovšem za nkolik dn v Praze,

kdež v Straubeov koncert varhanním, v suit D-dur
užité trubky nedráždily tolik sluch svoji ostrostí.) Ob
výše naznaená díla upravil dr. Eusebius Mandyczevski,
profesor Akademie, který zabývá se nejen kriticky starší

hudbou, jmenovit Bachem, ale i prakticky: v koncer-

tantní arii vedl continuo. Ostatní program tvoily Schu-
bertovy sólové písn, instrumentované Mottlem, Mozar-
tova C-dur, Jupiterova symfonie a konená Beethovenova
symfonie osmá v podání iditele dra W. Boppa.

Ve dvorní opee hostuje ruský ballet. Vídeské žur-

nály prudce útoí proti iditeli Gregorovi, že zadal bal-

letu divadlo práv v nejlepší sezón. Stále ekají od nho
njaké iny — bohužel Gregor krom „znovuscénováni
Bohémy, balletu Oskara Strausse a Waltershausenovy
skoro propadlé opery" nemže se niím potšitelným
vykázati. A tak není divu, že ballet celkem na všech stra-

nách byl pijat chladn. A nevystoupil pod císaskou fir-

mou (jest to družina, již vede Djaghilev a režisér Grigo-

riev, kapelník Pierre Monteaux), pece získal si nutný

respekt po celé tyry veery. Karsavina onemocnla, sub-

stitovala za ni Lydia Kyastova, Fedorova a Nelidova. Ni-

žinsky stává se s posléze uvedenými „star" spolenosti,

hrál v Debussyov „Odpoledne Faunovo". Krom toho

provedeny: „Kleopatra", „Thamar" (hudba Balakirevova),

„Pták a princ z pohádky" (ajkovský), „Sylfidy" (Chopin),

„Duše rže" (Weber, Berlioz), „Petruška" a Polovecké
tance z Borodinova „Knížete Igora".

Se vzácným též programem vystoupila Carola von
Gentschik v Bosendorferov sáie, kde tento týden o Dvo-
áka skuten nebyla nouze. Zpívala mimo Schuberta
i „Gedichte" Rich. Wagnera, ony skvostné pedstudie
k „Tristanu", a sedm písní cikánských Ant. Dvoáka.

V druhém ádném koncert varhanním c. k. spole-
nosti hud. pátel poznal jsem komorního varhaníka pana
Josefa Labora, který jest osobností velezajímavou. Jest to

slepý umlec, znamenitý, který každoron vždy jeden-
kráte koncertuje s dobrým programem, maje na rejstíko-
vání a vedlejší resource dv pomocné sily. Umlec jest

pvodn klavírním virtuosem, pi hannoverském dvoe
dosahuje úastenství a teprve pozdji specialisuje se ve
tyletém studiu pod Habertem ve varhanním oboru.
Z Bacha hrál Praeludium a fugu (ptihlasou) F-moll (Ed.

Peters, sv.II. . 5.). Téhož pedehra k chorálu „Hrad pe-
pevný" (1709) psaná pro 3 klavíry a pedál (D) byla rej-

stíkována tak, jak dle údaj ji registroval sám Bach. Za-
jímavá tato pedehra poíná nejprve Bachovou harmoni-
sací chorálu a pak jest jeho variacemi, z kterých 6. a 7.

pináší pedál. Poslední sloka objevuje se dvakráte, prvotn
v sopránu, varírována nejvíce dovedn, posléze v altu

beze zmny. Dobrým bylo položení v program pedehry
k témuž chorálu od Bachova uitele Dietricha Buxtehu-
deho (pro 2 klavíry a pedál C), jehož varhanní díla kri-

ticky vydal Spitta u Breitkopfa a Hartela. Zde chorální

melodie je duchapln varírovaným zpsobem psána a do-
provázena temi hlasy, které v interludiu jsou vedeny
velice logicky ku dalším slokám. Srovnání obou dl bylo
úelné.

Z Kirchnerových (Theodor) Lyrických kus op. 89
hrál Labor íslo 6, nesoucí se podobným energickým cha-
rakterem, jako skladby téhož, pednesené na IV. varhan-
ním koncertš Treglerem o minulých vánocích v Praze. Od
svého žáka, Rudolfa Brauna, zahrál Labor Pastorále G-dur

,

formov dobe založené dílo graciesnich obrat. Variace
na pvodní théma G-moll s prvodem orchestru od He-
mana Gradenera tvoily zakonení koncertu (matinée).

Variací tchto jest 15, z nich nkteré jsou pidleny
jen sólovým varhanám. Ve variaci 15. ke konci vstupuje
dkladná dvojitá fuga, stavna subjektem na ásteném
pvodním thematu. Severonmecké chladnosti zdá se, že
v této Graedenerové práci ubývá.

Slepý umlec byl odmnn velikým potleskem, který

mimodk jej svádl k etným pídavkm.

Vácslav Hanno Jarka.

M RUZNE ZPRÁVYMMM
* Akademici, sympatisující se smrem našeho listu,

utvoili kroužek. Pihlášky interessent pijímá A. Ekstein,

Praha-II., Elišina t. . 26.

* „Pehled" pináší o Kalenském toto: Boleslav
Schnabel-Kalenský, který 7.t. m. náhle zemel, zanechává po
sob svtlou stopu propagací ruské hudby u nás (etné studie

o jednotlivých zástupcích novoruské školy, obšírná staf

0 ruské hudb vbec v Ottové Slovníku) i mnohými pracemi
z oboru novodobé historie eské hudby, jimiž pro budoucí
badatele nejednu otázku nov osvtlil. Všechny tyto práce
byly plodem nejideálnjšího nadšení, pímo mravení píle

a neukojitelné touhy po zjištní pravdy, za niž vždy ne-
ohrožen šel. Z tohoto oboru prací Schnabla-Kalenského
pinesl „Pehled" svého asu obranu Karla Knittla, kterou
prokázal nezvratn bezdvodnost obvinní proti Knittlovi

prof. Nejedlým z protismetanovství vzneseného. Zesnulý
tento literát byl také jedním z nejnadšenjších bojovník
za Dvoáka, jehož zvlášt drazn ujal se v nedávno
vydané brožue proti zlobným výpadm a nevcnému
zlehování odchovanc prof. Nejedlého. Jako lovk byl
Schnabel-Kalenský duše nad pomyšlení ušlechtilá a cha-
rakter nejvyšší poctivosti. V jeho ideálním zápalu pro
pravdu v celém jeho prostém, chudikém zpsobu života

1 v jeho bezmrné obtavosti pro myšlenku bylo nco
pímo apoštolského. Tím vším byl zjevem v našem hu-
debním život svrchovan sympatickým.

* Operní premiéry. Diisseldorf: Hud. inohra „Theo-
dor Kórner" od Alfr. Kaisera. Krefeld: 3aktová opera
Arnošta Seyffardta „Zvony Plurské". Paíž: Napoleonská
opera Jeana Nougouesa „L'Aigle".

* „Vltava", symf. báse B. Smetany, hrána byla na
2. populárním koncert v Bruselu.

* Conrad Ansorge, známý u nás klavírními veery,
napsal symf. báse pro orch , tenor a sbor „Requiem",
op. 25. Provedeno v Magdeburku.

* V Parm za píinou stoletých narozenin Verdio-
vých chystá se ada významných oslav. Zejména pro-

veden bude jeho cyklus oper, do kterého pojaty i nkteré
starší: De finto Stanislao, Oberto conte Bonifacio, Don
Cailos, Simon Boccanegra, Nabucco. K hlavní partii

v „Othelu" a „Aid" má býti získán umlec nejlepší,

v prvé ad Caruso. V Teatro Farnesse má býti prove-
deno mistrovo requiem.

* Na zícenin Síekov u Ústí zasazena byla R.Wag-
nerovi pamtní deska, ovšem nmecká, s nadpisem „Zde
pojal W. v let 1842 plán ku Tannháuseru". Peníze vyt-
ženy z wagnerovských pedstavení, provedených Marií
Pospischilovou v mstském ústeckém divadle. Na
tabuli zíti jest reliéf mistrovy hlavy, ozdobený pohledem
na Wartburg. Provedeno dle návrhu prof. Kustardta.
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*;Mstská rada v Erfurtu založila nákladem 1 a pl
mil. marek novou budovu pro hudební produkce a kon-
gresy.

* Král. švédská Akademie umní ve Stokholm
jmenovala svými estnými leny: Benvenuta Ferrucia Bu-
soniho, Terezu Carennu, Engelberta Humperdincka, Maxe
ze Schilings, Giovanniho Gambatistu.

* N. W. Lissenko t 11. XI. 12 v Kiev; byl vynika-

jícím ukrajinským písovým skladatelem. Jsa obyejným
sedlákem, interes svj pinesl lidu a na základ svého
výborného vzdlání (studoval v Lipsku a u ímského
Korsakova), obnovil národní píse ukrajinskou, která se

podstatn liší od písní severního Ruska. Vokální tvorba
zahinuje 240 písní s dobrým harmonickým podkladem.
Uveejnil též nkteré theoretické studie a spisy.

Opery psal na podklady z Gogolových dl, mimo to

i dtem složil nkteré písn a opery. Dále zhudebnil

písn nejoblíbenjšiho ukrajinského pvce Ševenka.
* Richardo Zandonai, známý rychle svojí úspšnou

operou „Conchitte", zažil opt jednu svoji prémiéru
„Melenis", o které se milánské žurnály s nadšením
rozepisují.

* Karel Prohazka poctn byl cenou 10.000 K, kterou

vypsala c. k. spolenost hudebních pátel ve Vídni na
oslavu svého lOOletého trvání, za svoji kantátu „Jarní

píse" pro sbor, sola, orchestr. Novji složil opt vokální

dílo „Z knihy dob", které chystá po vídeské premiée
Bachúv spolek v Lipsku jako prvé provedení v Nmecku.

* „Jephta", oratorium Handlovo v pepracování He-
mana Stephaniho provedeno bude ve Stuttgarte, Norim-
berce a v Míihlhuzách.

* Hudebn historický ústav zízen bude dle mini-

sterského výnosu pi pražské nmecké fakult. Cvi-

ení íditi bude ordinarius prof. Rietsch. Ústav vejde

v život ješt v letním semestru tohoto roku a bude po
Vídni druhým v Rakousku. Kdy se dokáme podobného
ústavu pi eské filosofické fakult — (ovšem za jiných

okolnosti a pomr, než jaké nyní na universit panují)?

Bude možno vbec postaviti v elo ústavu prof. Nejed-
lého? Bude vbec tento pán schopen hodnotit neprobá-
daný eský ohromný materiál?

* V Berlín, v charlottenburském divadle, odbyla se

vnjškov úspšná, umlecky však nevýznamná premiéra
opery „Wieland ková". Napsal ji na nepoužitý text Ri-

charda Wagnera prof. Kurt Hosel, dirigent drážanského
Singvereinu.

* Akademie sv. Cecilie v ím pozvala ku svýrn

sériovým koncertm etné nmecké dirigenty, mimo jiné

i Schucha.
* Verdiovo requiem provede sbor dvorní opery

v Berlín v tamním pestavném cirkusu Sarasšaniové.
Divadlo toto, pro veliké hry zízené, pojme na 5000 di-

vák a je tetím co do velikosti na svét (pevyšuje jej

Scala milánská a Chicago).
* Eugena d'Alberta musa neopouští : Opt jeho nová

opera „Mrtvé oi".
* Z pozstalosti Massenetovy vydány budou dv

symfonie: La suit Parnassiene a La suit Theatrale.

Smrt jen perušila komposici jeho opery Ranurge, která

mla se dávati již v tomto beznu. Dále nalezeny ješt
opery : Amadis (na text Julesa Claretie) a Cleopatra, jež

se zdá býti neobyejn stylovým lyrickým dramatem.
* V Mannheimu proveden bude u píležitosti 100

narozenin R. Wagnera cyklus jeho oper za úžasn li-

dové ceny.
* Milánská Scala stavla se píke proti Puccinimu,

jehož hostování v Americe nevonlo italskému patrio-

tismu. Teprve nyní dojde ku vypravení jeho „Dvete
zlatého západu". V témž divadle vypravena bude koncem
íjna Mascagniova opera „Parisina" (na text Gabriela
Annunzia). I balet najde zde ale místo: Od maarských
umlc baletního mistra, Mikuláše Guerriho a komponisty
Ivana Híivosa balet „Viama" (Zázraná vása), v kterém
zamstnáno bude pes 500 úinkujících.

* „Mše života" zove se nová práce Jindicha G. No-
ena, provedena pod Schwickerathem.

* „Parsifal". V Monte Carlu provede jej pece
Guinsbourg a sice jako pedstavení dobroinné ve pro-
spch balkánských ranných. Chystá se i v Curychu. Pi-
praví jej dr. Lothar Kempter (studoval též Ariadnu). Vý-
prava, dekorace, kostýmy poídí se dle návrh E. G.
Rugga a A. Islera, obou malí, kteí mimo to z Bernu
pivedou si znamenitou pomoc v malíi Ganperovi. Ná-
klady ponese fond pátel umní.

* V arkádách vídeské university zízena byla
vedle postavené již busty Ant. Brucknera též busta Hans-
licka. Vídeské listy se nad tímto faktem pozastavují pro
Hanslickovo protivné stanovisko k Wagnerovi. Bustu
provedl prof. Viktor Filauer.

* Edel, který navrhl bizarní kostýmy k Rostandov
„Chantecleru", navrhne i kostýmy k výše uvedenému ba-
letu „arovná vása" v divadle Scala.

* Max Bruch slavil tyto dny 75. narozeniny.
* Carmen Sylva napsala operu „Marivara". Prove-

deno v ernošicích?
* Komická opera Arn. z Dohnanyi „Teta Simona"

provedena bude v Drážanech.
* „Ariadna na Naxu", opera Rich. Strausse, pro-

vedena bude v Hamburku s Orridgeovou Theo Drill

v partii titulní. V ostatních partiích pedstaví se Fran-
cillo Kaufmannová v Zerbinett. Maák v ni též vy-
stoupí. Použito bude zkrácenin po zkušenostech stutt-

gartské premiéry.
* Vincent lndy ml premiéru s vnjším okázalým

úspchem ve velké opee paížské své opery „Fervaal".
* „Lanval", 2aktová opera o 4 obrazech Pierra Mau-

rice z Mnichova na text Marie de 1 rance a M. Maurice
provedena bude ve Výmaru v dvorním divadle. Staro-
francouzskou látku znmil Hanuš z Gumppenbergu.

* V pozstalosti Gustava Mahlera nalezeny byly
retuše k Weberov „Oberonu"

;
užije se jich koncem

února v mstském divadle v Kolín nad Rýnem pod Gu-
stavem Brecherem.

* Schonbergerovy „Gurrelieder" budou provedeny
Filharmonickým sborem pod F. Schrekerem, profesorem
vyšší komposice a instrumentace na státní hudební aka-
demii ve Vídni. Dílo vyžaduje 150 len v orchestrálním
aparátu, 4 sbory a 1 mluvího. Klavírní výtah upravil
A. Berg.

* V Bergamu založena konservato; v elo postaven
rodilý ech Šimon Mayr.

* Emil Sauer u píležitosti lOOletého trvání c. k.

Spolenosti hudebních pátel ve Vídni jmenován estným
lenem.

* Eduard Kiinnecke napsal operu „Robinv konec",
provedena bude v Drážanech.

* F. Schreker pracuje na nové opee „Die Gezeich-
neten" (Znamenaní).

* Ricardo Casalaine, mladý, nadjný skladatel, který
zahynul pi zemtesení v Messin, zanechal operu „An-
tony". Látku erpal z románu A. Dumasa a provedena
byla v Palermu s úspchem

* Tomášská škola v Lipsku slavila 7001eté výroí
svého založení.

* „Hyperion", zove se nové vokální dílo Richarda
Wetze

;
provedeno v Erfurtu.

* Mnichovská mstská rada u píležitosti lOOletého
výroí Wagnerova bude subvencovati adu laciných ped-
stavení jeho oper pro nižší kruhy.

* V Saratov založena byla v listopad konser-
vato. Díve byla zde jen hudebnf škola, jakási odboka
carské hudební spolenosti, která absolventm nepropjo-
vala stav „svobodného umlce" jako konservato.

* R. Wagnera busta umístna bude ve Valhalle

(v posvátném némeckém pantheonu) v ezn.
* V Lipsku provedena byla o jednom jen veeru pod

Ger. Gohlerem Beethovenova IX. a Missa Solemnis.
Mezi díly postavena byla 3

/ 4hodinová pausa. A prove-
dení bylo bezvadné, ukázaly asopisy pece na nevhod-
nost takého výkonu.

* Fond Felixe Mottla založen pro studujíc! královské
bavorské Akademie hudebního umni v Mnichové.
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* Humboldtova akademie v Berlín poádala v zim-

ním semestru tyto nesporn zajímavé pednášky. K po-
rozumní dílm hudebním, Beethovenovy symfonie (prof.

Alex. Hollaender), Beethovenv život a dílo, Misti školy

romantické, R. Wagnera postavy ženské v dramatu hu-
debním (G. Ernest), Vysvtlení k Beethovenovým klavír-

ním a orchestrálním dílm, Základy hudební aesthetiky,

Svod hudební theorie (prof. William Wolf). Cena kostelní

písn nmecké (Cr. Leopold Hirschberg).
* V Lipsku založeno bylo hudebn historické mu-

seum v budov umlecko-prmyslového.
* V Brunšviku ve dvorním divadle postavena bude

busta Richardu Wagnerovi. Provedení sveno bylo paní
Baryové, choti slavného zpváka wagnerovského dra

Alfreda Baryho, jež je výbornou sochakou. Manželé
Baryovi jsou umlecky zajímavý pár, manžel má doktorát
lékaství a psobil ped svoji pveckou kariérou jako

oní doktor.
* Nalezena byla partitura k nejdležitjšímu oper-

nímu balletu. Rukopis J. J.
Roussea pod názvem „Les

muses galantes" v bibliotéce de Girardis našel Ferd.

Tiersot. Krom toho též nalezena byla partitura „kan-
táty na velký pátek" pro 4 hlasy mužské s prvodem
(3 klarinetty, 3 rohy lesni, 3 posauny) od L. van Beet-
hovena. Tvrdí tak z Halle prof. dr. Alrath. 1812 pe-
pracoval ji F. H. Gloggl, linecký iditel, na prvod po-
saunový. Ignác R. von Seyfried pipojil text a hrána
byla pi Beethovenov pohbu. Jak se dostala do sbírek
wúrttemberských nepovdomo. H.

Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-
dává Frant. Šurát, stavitel varhan, . Budjo-
vice* Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy
a ladní provádí svdomit za ceny solidni. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty
k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)

Odebírejte a rozšiujte

asopis „DALIBOR"!

Skolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,
ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,
koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,
lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A SVHOUÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejši hudební nástroje ze deva i kovu.

F®RSTERO¥Y KLAVÍRY
F&RSTEROVA PIANINA
F3RSTEROVA HARMONIA
do8tati lze ve všech lep i ich skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
Zaloieno 1859. ZaloZeno 1859.

AnT.PtTROF
HRADEC KRÁLOVÉ
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PRO UECEHy
k uctní památky

Jaroslava Vrchlického
doporuujeme následující skladby z jeho básní :

Melodrama.
Královna Emma. Melodram od . . Zd. Fibicha

(K 2 40)

Písn pro 1 hlas s prv. klavíru.
Noclurno K. Bendi

(K 1-50)

Modlitba. (Písn soumraku. 6 písní)Jos. B. Foerster
(2 K)

Jak drahokam! (Milad.
Píse

J
3 písn)

' . K. Hoffmeister

(2 K)
Staré kouzlo noci letni. (Serenády. 6 písni.)

K. Hoffmeister (2 K)
Malovala na chaloupku. (Pomnnky 6 písní.)

J. Malát (K 2-40)

Modlitba. (Pt písni.) J. Malát
(2 K)

Dumka. (tyi písn) J. Malát
(K 1-50)

Sny o Štstí. (Cyklus 8 písni) . . Ad. Piskácek
(3 K)

Pijácké písn. (Cyklus 13 písni) , , K. Pospíšil
(K 3 60)

Ó jen se dívej. (Dv písn) K. Šikl

(1 K)

BiSSE:}(RflMén4,ady) E - T
^;

er

Víš, kdyi se napije pták. (5 písní. Op. 20)

B. Vendler (K 1-60)

Dvojzpvy.
Motýli. Pro soprán a alt s prv. klav. . V. Kihovský

Part. K 150, hlasy po 30 h.

Mužské sbory á capella.
Pod oknem (s tenor, sólem.) (21 muž. tverozpv)

Jos Holý .... Part. 4 K, hlasy po K 120

ÍfIÍ!L'#s«í. \ (6 muž. sbor op. 37) Vítz. Novák

Podzimní.'/
Part

"
K 2 '

40) hlasy po 80 h

Ženský sbor s prvodem.
Jaro. 1 (4 sbory op. 14) . . . Ed. Tregler
Opuštný. / Part. K 1-80 .hlasy po 80 h

Smíšený sbor s prvodem.
Slavnostní zpv op. 113 . . . Ant. Dvoák

Part. 3 K, hlasy po 40 h.

Prvod orchestru pjuje se v opise.

Veškery zde uvedené skladby hodí se dstojn
do program posmrtných slavností Jaroslava

Vrchlického.

K dostání též ve všech venkovských knihkupectvích

jmenovit u nakladatale

MOJMÍRA URBÁNKA (I PRAZE
komorního dodavatele,

Jungmannova t. 14, Hlávkv palác.••«»"

KABARETNÍ
ZPVY

pro jeden hlas s prvodem piana.

POSPÍŠIL:
Píse o liftu K 1-50. — Tulaka K 1-50. — Kanto-
rovic Madlenka K 150. — Ze zašlých dob 2 K. —
Chanson o padlané bankovce K l

-

50. — Tipmam-
selka K 1-50. — Prádelko pani Marty K 1-50. —
Kdybych já ml milion a Krmáko má hezká K T50.
— Chanson K 1-50. — Angelina neboli Otrávená

láska, Serenáda na rozlouenou 1 K.

PROVAZNÍK:
Pan Johanes a panna Pavlínka K 1 20 — Kde,

prosím, jste tu smlost vzal? K l
-

50. — Nedoroz-
umní K 1'50. — Slena z promenády K 180. —
Dve s pentlikami K 1-80. — Chanson o slen,

která se vdala K 180.

Práv vyšlo! Práv vyšlo!

11 0 i 116.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 2 40.

H. My Chansony.
. 1. Ballada o chudé švadlen. (Hašler.) K 150

. 2. Diskrétní romance. (Vyskoil.) K 1-80

(S cellovým sólem.)

. 3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.

(Hašler.) K 1 50.

Nejvtší výbr kabaretní a humo-
ristické literatury. Seznamy zdar-
ma. Celé programy sestavíme

zdarma.

Nakladatel

MOJMÍR URBÁNEK, PRAHA
Jungmannova 14 (Hlávkv palác).

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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KAREL HLKA

:

SLASTI A STRASTI STARŠÍHO*)
SKLADATELE ESKÉHO.

Václav Jan Tomášek náleží k nejznamenitjším

starším hudebníkm našim. Složil pes 100 dl
(mnohá o více íslech) a nkterá z nich piísti lze

k nejlepším skladbám, jež složili starší skladatelé

eští vbec.
Význam Tomáškv pro historii eské hudby mimo

to znan posílen je též jeho v pravd neobyejn
zdárnou inností uitelskou a hudebn výchovnou.

Úctyhodná ada jeho žák proslavila se kolem
polovice století XIX. nejen na podiu koncertním, ale

i na poli skladatelském a umleckém v nejširším

smyslu slova.

Nebylo v první polovici devatenáctého století ve
stední Evrop uitele piana (vídeského Karla er-
ného a Jana Hummla ve Výmaru snad vyjímajíc),

který by byl mohl vykázati se takovým potem žák
tou mrou vysplých, jako byli velmi etní žáci To-
máškovi.

Ostatní pražští uitelé hudby neumli si s poátku
ani vysvtliti tento zdar a výsledky jeho vyuovací
methody. Jim byl Tomášek dlouho jenom vlastn
sbhlý student (akoli dostudoval a to práva), který

sám ani neml nikdy poádného uitele piana. Pe-
hlíželi, že se z mládí uil rzným nástrojm, nejvíce

houslím a byl dovedným zpvákem. Hudební poá-
tení vzdlání ml jako valná vtšina tehdejších hu-
debník. Naped uil se u domácích a okolních
uitel, potom v kláštee v Jihlav jako student-vo-

kalista.

Nad to ml Tomášek v hojné míe, co scházívá
tak asto pemnohým : neobyejnou chtivost uení,
a bylo od kohokoliv a jakoukoli cestou získáno.

Vzpomeme si, jak po koncert Beethovenov v Praze
1798 s poátku je pímo zaražen jeho velkolepou
hrou, že v malomyslnosti potom nedotýká se po 3
dni piana, nazývá Beethovena „olbímem" mezi pia-

nisty a poznamenává do svého denníku, že slyšel

„pána" klavírní hry I Za to potom pímo se vrhána

*) Roku 1900 uveejoval jsem v „Daliboru" úryvek
studie o V.J. Tomáškovi. Toto pojednání je jinou ukázkou
téže práce.

piano a studuje techniku klavírní se železnou vy-

trvalostí.

Když Muzio Clementi, slavený uitel hry klavírní

a virtuos poátkem XIX. století zavítal do Prahy,

Tomášek snaží se k nmu dostati. Tžce nese, jak je

Clementi nepístupný, ba vbec nepející jiným zí-

skati od nho ve he neho, nemohou-li mu dobe
platiti. Pál by si z blízka pozorovati hru Clementiho.

Ale chytrý Ital hraje pi dveích úzkostliv a pevn
zavíraných, aby ani nejmenšího neušlo z jeho hry

tm, kdož si toho nezaplatili.

Za to Jana Ladislava Dusíka mladý horlivec si

libuje ! Od toho získal mnoho. A Dusík ml tak ne-

obyejn krásný úhoz a dovedl tak lahodn zpfvati

na klavíru. Však dostaly se o tom zprávy do Prahy

až z Paíže. Autodidaktický zpsob a postup ve vzd-
lávání v hudb, zvlášt v klavíru a theorii byl práv
snad píinou, že Tomášek pozdji ustáliv se, nebo
lépe eeno utkvv na náhledech, získaných namá-
havou prací, stával se nepístupným novým smrm
a proudm, zapomínaje, že práv tím podléhá vlivm
cizím, teba za vlastní pijatým.

Lichotilo jeho samolibosti velmi, když postehl
dosti brzy, že vyniká mezi pražskými hudebníky ob-
zvlášt všeobecným svým vzdláním. A když do-
mohl se samostatného postavení, stav se takto

hmotn neodvislejším proti jiným, vynikl i po té

stránce nad mnohého. Jako student slyšev Mozartova
Don Juana, byl jím vzrušen. Hudba poala jej tšiti

ze všeho zamstnání nejvíce a pojal neutuchající

touhu státi se skladatelem. Nicmén vystudoval na
universit práva. Jsa vbec i jinak velmi ueliv, po-
slouchal pednášky též z oboru lékaství. Rovnž
malbou zamstnával se rád a s úspchem, a kdyby
nebyl stal se hudebníkem, mohl býti z nho básník.

Aspo v mládí pokoušel se nkolikrát o cestu na
Parnass.

Když v listopadu r. 1801 poal abbé Georgjoh.
Vogler veejn na pražské universit isti „o hudební

vd", byl Tomášek hned mezi prvními pihlášenými
posluchai. A když druhým rokem z etných poslu-

cha zbyla hrstka, byl vedle Fr. D. Webera a bratí

z Blumenthal Josefa, Kazimíra a Leopolda nejvy-

trvalejším žákem Voglerovým. Bylf abbé Vogler pi
všem podivínství pece jenom dobrým uitelem. N-
kolik znamenitých jeho žák jest toho zjevným dokladem

PV*> Píští íslo „Dalibora" vyjde 8. února. ~P3
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na p. Karel Maria Weber, Mayerbeer, Winter, var-

haník Knecht, Ritter, Gánsbacher a j.

Také Tomáškovi otevel v mnohém oi a pispl
k tomu, že se poal vic a více zamstnáván' skladbou.

Jako skladatel dobyl Tomášek znanjšího úspchu
balladou „Leonora" na slova Biirgerova. Vydal ji

svým nákladem dle užívaného tehdy asto
zpsobu v pedplacení. „Skladba*) tato nejen že

mu zabezpeila budoucnost, ale zárove zjednala, a

to vším právem, zvuné jméno. Nebylo snadno vy-

niknouti v ballad v dob, kdy byl tento básnický

útvar nejobllbenjší látkou k hudebnímu zpracování.

Sama „Leonore" byla zpracována nkolikráte . . . .

Žák jeho, hrab Buquoy nadšen touto skladbou,

uinil nabídku svému uiteli, aby zanechav práv,

vstoupil k nmu do služeb jako skladatel s trvalým

roním platem. Tomášek nabídnutí pijal. **)

Dílo oznaeno již ís. 12. Ped tím byl se po-
koušel ve skladb písní, klavírních vcí, jež vyšly

v Praze i jinde. Na p. Grand Trio pro piano, housle

a violoncello vyšlo v Lipsku u Breitkopfa a Hártela,

Grand Rondeau op. 11. z G pro piano vyšlo uHaase
ve Vídni. Tomášek zakládal si nemálo na tchto
skladbách. Nkteré z prvých skladeb cenil v po-
zdjších letech již mén.

Zbaven starostí o živobyt! hmotným zajištním,

mohl více než kterýkoli jiný hudebník pražský od-

dávati se skladb. Mli sice nkteí také stálé místo

jako iditelé kr, nebo byli zamstnáni v divadle

(kníže Lobkovic ml také ješt svého kapelníka).

Nicmén hlavní zamstnání jejich zabíralo více asu,
že skladba bývala u nich vcí oddechu. V té dob
Tomášek vyvinoval znamenitou innost skladatelskou.

A tu jsme se ocitli u jádra své vci.

Tomášek zaínal býti znan nepohodlným ostatním

hudebníkm svou stále vzrstající povstí dovedného
skladatele a svdomitého uitele piana. Zatím tšili se

jeho protivníci, že pracoval po vtšin dosud ve

formách menších, že se asi ve vtších neosvdí.
Brzy vyvedl je z takového domnní.

r R. 1807 zpracoval mu pítel Dambek ze starší

opery Bertattiho „L'amore per a more" slova

k opee „Serafina", do jejíhož komponování pustil

se s velikou chutí a dokoniv skladbu, odevzdal ji

ku provozování iditeli stavovského divadla Karlu

Liebichovi. Pátelé Tomáškovi tšili se z nové jeho

práce velmi. Bývala to v Praze vždycky událost,

kdykoliv nkdo z domácích skladatel pihlásil se

s vtším dílem, jichž bylo tehdy zvlášt poídku.

Nkde r. 1790 dávána v divadle opera Vincence

Maška „Ostindienfahrer". Jiná „Der Spiegelritter"

r. 1794. Téhož roku provedena i jeho pantomima
s velkým baletem. Rovnž tehdy v prosinci pro-

vedena F. A. Parova opera „Viktor und Heloise"

neboli „Das Hexengericht".

Praupnerova „Circe" r. 1791 na Malé Stran
v divadle Thunovském se líbila. Pi tetím ped-
stavení rozdávána i slavnostní báse na poest skla-

*) Viz mj lánek „V. J. Tomášek" v „Daliboru" na
rok 1900

••) Tamtéž.

datelovu. Však celkem vzato v opee skladatelé

pražští nemli mnoho štstí. Mnohdy zaviovala ne-

úspch nedostatená libretta. Fr. D. Weber operu

„Konig der Genien" nedal ani v divadle provozo-

vati, pouze v sále konviktském ji provedl, spiše jako

koncert než divadelní pedstavení. Za to slavnost-

ními kantátami došli vtší cti. Maškova „Bóhmens
Dankgefuhl" z r. 1796, Fr. D. Webrova „Bóhmens
Errettung" a Vitásková „Volkslied" z r. 1808 roz-

vlnily mocnji hladinu veejného mínní a pinesly

skladatelm mnoho cti a uznání. Proto slibovali si

pátelé Tomáškovi, že dojde nyní jist k veejnému
uznání dosavadních jeho snah umleckých. Le za-

daná opera zstávala ležeti v archivu divadelním.

Skladatel stával se netrplivým. Pátral po píinách.

Dovídal se, že v divadle leží ješt jiná opera od
domácího skladatele a to „Kauzuma" od Fr. D.

Webra, který tím asem zamstnával práv veejné
mínní pražské jakožto vyhlédnutý iditel v život

uvádné konservatoe hudby. Ohledy k nmu nutily,

aby opera „Kauzuma" byla vypravena díve. Ale ve

skutenosti nemli se v divadle nijak ani ku vypra-

veni „Kauzumy" ani „Serafíny". Dosud všeobecn
mlo se za to, že Webrovi pívrženci zrazovali od

provozování Tomáškovy „Serafíny", a že toto jed-

nání bylo píinou rozladní ba pímo nepátelství

mezi Webrem a Tomáškem. Sami jsme bývali ta-

kového náhledu. Nyní se nám zdá, že v této pí-

in ponkud kivdno Webrovi. R. 1807 byl usta-

noven v Praze divadelním kapelníkem Václav Muller,

dosavadní kapelník Leopoldova divadla ve Vídni.

Ten byl prototypem kapelník, kteí nejradji a za

všech okolností provozují hudbu od — sebe. —
Zlomyslní lidé tvrdívali o nm, že je to s jeho

strany nejen chytré, ale i pirozené. Nedovede prý

ani chápati a tím mén studovati opery cizí. Až
do doby, kdy pišel do Prahy, ml tento velko-

výrobce oper na 80 skladeb divadelních. Ješt
v Brn jako len orchestru složil operettu „Das ver-

fehlte Rendezvous", jež uinila ho v Brn populár-

ním. A když v Brn shoelo divadlo, pomohla mu
do Vídn. Tam dostal se do svého živlu. iditel

Marinelli uml dobe využití tehdejšího vkusu Ví-

deákv i schopností Mullerových. Zvlášt jeho ope-

retta „Sonnenfest der Braminen" dožila se ve Vídni

velkého úspchu.

Když v Praze po rozmanitých pokusech jednak

s italskými, jednak s nmeckými pedstaveními ui-

nili mnoho trpkých zkušeností, povolal iditel Liebich

do Prahy Václava Mullera, jehož kusy plnily ve Vídni

domy, aby jeho práce posílily stále slábnoucí finanní

prostedky divadla, nov a systematicky Prahu germa-

nisujíciho. Muller se nehodil k takovémuto úkolu.

Pišed do Prahy, ml na mysli v prvé ad svj
prospch. V tom ohledu dostavilo se pozdji hoké
sklamáni tch, kdož ekali od vídeského kapelníka

zvelebení nmeckých pedstavení do té míry, aby ui-

nila pedstavení italská, ale zvlášt eská zbytenými.*)

(Pokraování.)

*) Pomry tyto líí podrobn autor této stati ve
zvláštní práci „O starší opee".
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BOJ O DVOÁKA.
Výpadm kliky Nejedlého proti Ant. Dvoákovi do-

stalo se celou eskou veejností náležitého odbytí.

Pan prof. Nejedlý sbírá nyní ve „Smetanovi" (. 9. až

10.) všechny možné i nemožné dokumenty, aby uinil
z mouenín bloskvouci, andlsky nevinné bytosti. Nej-
díve omývá se p. Jos. Bartoš.

Slova „zpátenictví", „šosáctvi", „pesvdení" atd.

atd. jen jen vyskakují svým tuným tiskem z jeho sebe-
obrany ili sebeomýváni.

Hlavn — sit venia verbo — „takový K. Strnad" se
mu velice nezamlouvá. Chápeme úpln, že — sit venia
verbo — takový K. Strnad vci Dvoákov niim nepro-
spl a ani prospti nemohl, ale tím p. |os. Bartoš neekl
nic nového a nevíme, pro ho tedy — sit venia verbo —
takový K. Strnad tolik roziluje. Ve své sebeobran ale

p. J. B. z hrubých výpad proti Dvoákovi pece jen ne-
uinil vcnou, poctivou (!) kritiku.

Velice také p. Bartoše mrzí, že na protestu pode-
psaní nazývají jej a jeho družinu „lidmi kriticky nekva-
lifikovanými, nezralými a nevychovanými".

Pan B se mýli, myslí-li, že nezralosti se naráží na
jeho a ostatních mládí. Prof Nejedlý není pece již

tak tuze mlád. Nekvalifikovanými nazývají se lidé, kteí
nemají k jistým úkolm náležité zpsobilosti. Koli-
kráte již pp. Bartoš, Helfert, Nejedlý dali
si vysvdení, že ve vcech hudby postrá-
dají jakékolizpúsobilosti.

Jsou vci a pojmy, o kterých nemže býti sporu,
kde nemže býti ei o mínní, pesvdeni nebo
názoru.

Tvrdil-li na p. Galilei, že se zem toí (pirovnání
to uinil p. Bartoš), tvrdil fakt, o nmž nemže býti

sporu. Tvrdí-li nkdo opak, t. j. „že se svt netoí", pak
lze jej nazvati nezralým a nevychovaným.

Pánové Bartoš et cons. mají si býti vdomi toho, že
také in rébus musicis existuji jistá fakta.

Pan Bartoš považuje „protest" za dkaz, jak se
psobnost smru Zd. Nejedlého v adách protivník po-
suzuje vážn. V tom je také na omylu.

Odpor celé naší veejnosti mohl býti pánm výstra-
hou asi podobnou, jakou bývá výprask hochm, chodícím
do cizí zahrady na nezralé hrozny. Niím jiným.

Ku lánku p. Bartošovu pipojil své slovo Zd. Ne-
jedlý (Personalie). Ten vzal jedno jméno z protestu po
druhém a každému dkladn vyinil. Jak se rozumí samo
sebou, opakuje p. N. znovu vše to, co bylo již mnoho-
kráte vyvráceno, nebpf to jest jeho zpsob. Tak také
o Kovaovicovi. V „eské Kultue" nakl jej z výroku
Dvoákovi nepátelského, Kovaovic nazval to „drzou
lží", p. N. to prost akceptoval, ale iní nyní hluboko-
myslnou narážku na jakousi nikdy neexistující
aféru s Armidou, která prý je kakou na Kovao-
vicov pomru k Dvoákovi. Dvoák na štstí pro p. N.
už nežije, mže tedy pan profesor vybájiti co mu libo.

A dkazy ? To je pece pro p. N. vcí naprosto
zbytenou.

Už docela nesprávn posuzuje Zd. N. nepodepsání
protestu Foerstrem a Ostrilem. Pedevším Ostril. Ten
ovšem k Dvoákovi neml nikdy žádných vztah, nestál
k nmu v žádném pomru a jeho umlecké pesvdení
kotví docela jinde.

Neml tedy k Dvoákovi také žádných povinnosti a
proto mohl protest nepodepsat. Tím ovšem není eeno,
že by nemohl míti smysl prost pro spravedlnost.
Pan prof. Nejedlý ale praví, že Ostril, kdyby byl pode-
psal protest proti onomu pustému láni, jimž zahrnuli
Dvoáka pp. B., H., N., byl by se tím dopustil násilí na
svobod svého umleckého názoru. Pochybujeme, že ná-
zor pp. H. a B. mže býti názorem zdrav myslícího
hudeoníka, nebo kdyby tomu bylo tak, pak by to byl
politováníhodný casus.

Zcela samostatné však prof. Nejedlý vyzvedl na
„trvalou pamt" krásný(!) in |os. B. Foerstera.
Pi odvodování tohoto krásného (!) inu (t. j. od-

mítnutí podpisu) poíná si však prof. Nejedlý velice zma-
tené a nelogicky, nebo hned dále praví: „Foerster jest

dokonalý, upímný, vele cítící ctitel Dvoákv", a dále :

„Foerster miluje Dvoáka umlce i lovka" atd.

atd. O tom všem slyšeli jsme peasto od samotného
Foerstra, kdykoli se rozplíval v slzách, a už nad Dvo-
ákovými skladbami, nebo nad jeho smrtí a p., jenomže,
odepe-li nkdo pipojiti se k protestu proti úžasnému
zneuctívání památky svého „pítele, velkého
mistra a šlechetného lovka" (viz „Hud. R."
íjen 1911. J B Foerster o Dvoákovi), pak je v tomto
inu nesmírn málo krásného, vzácného ai-
stého — nota bene — hodného, aby bylo vy-
zvednuto na trvalou pamt.

Kdo ale zná
J. B. Foerstra a jeho literární innost,

ten naprosto nepochopí jeho souhlas s tím, co napsali

pp. H. a B. ve statích, které protest vyvolaly. Foerster
prožil dosti dlouho v cizin a dovede jist správné oce-
niti nesmyslné, školou Zd. N. šíené domnnky o nee-
kaném, nenadálém a netušeném proslavení „pes noc"
Ant. Dvoáka.

Foerster byl intimním pítelem Mahlerovým, a toto

pátelství došlo asto z Mahlerovy strany plného výrazu,
ale proto pece Mahler neprovedl ani jediné
z jeho oper. Uvádíme to jen proto, abychom ukázali, že
s tím proslavením „pes noc" nejde to v cizin jen

tak zhola.

U nás doma si prof. Nejedlý Foerstra prost okupo-
val. V tom by ovšem nebylo nic nepochopitelného, kdyby
kritické vlastnosti Zd. N. mly vbec mezí, u nho však
vždy z ne h o d n o c o v á n i jednoho spojeno je s p e-

ceovánim druhého. Pette si jen Nejedlého knihu
o Foerstrovi a pochopíte, že nemohl tento vystoupí ti

proti svému hodnotiteli. Pak ovšem jeví se ale kr ásn ý(!)
in Foerstrv ve zcela jiném svtle. Je jasno, že Foerster
neml prost odvahy postaviti se na vlastní nohy a zek-
nout! se kliky, málo sice závidníhodné, ale pece jen
prospšné.

>ké jedna dobrá stránka protestu, že vyvolal dkaz,
jak u nás svítá. (Protest sám je dkazem, že opravdu
u nás svítá.) Foerster mezi Dvoákem a Nejedlým roz-
hodl se pro tohoto a to je vcí jeho vlastního umle-
ckého svdomí.

*

Na pomoc pánm pichvátaly také listy „Neruda" a
„Smr" plzeský.

„Neruda" popisuje celý spor velice stranicky. tená
se tu dozví, že prof. Nejedlý bojuje „za oistu n a-

š e h o h u d. ž i v o t a" (!) (to je známá bajka o vlku,
jemuž kalil beránek vodu), a dále, že „Dvoákovcm
dkujeme, že z osmi oper Smetanových
hrají se jen 2—3" (o sancta simplicitas), v „Daliboru"
a v „Hud. R.* bývá prý jen zaujatost a nenávist-
nost atd. atd. Dkazy eeného ovšem „Neruda" ne-
podává, a kde jich také vzíti, když každý lovíek u nás
ví, že prof. Nejedlý náš hudební život neoištuje, ale
kalí, že Smetanovy opery mají o sto procent vice ped-
stavení než Dvoákovy a že konen stranickost a
zaujatost je podstatnou a vedle nekvalifikovanosti
jedinou vlastností strany prof. Nejedlého.

Druhý list „Smr" plzeský a jeho dopisovatel stojí

asi velice blízko pánm ze „Smetany", a proto by mály
býti otázky, v lánku inné, namíeny jiným smrem.
Týž list (Smr) pináší ve svém 2. a 3. ísle lánek dra
Jos. Theurera („O hudebním sporu pítomné doby".)

Dr. Jos. Theurer je známý pracovník pro vc Sme-
tanovu. Smysl pro spravedlnost býval vždy jeho dobrou
vlastností. Jeho úcta ku Smetanovi nesnesla ani konsta-
tování pravdy, že šílenství Smetanovo nebylo vyvo-
láno (jak tvrdil Zd. Nejedlý) zlobohy eského života
Riegrem (polit.) a Knittlem (na poli umlecK.), ale cho-
robou. Jeho úcta k Smetanovi vzbuzuje úctu naši.

Spravedlnost je však slepá a touží po pravd. Pohléd-
neme-li s toho stanoviska na Kalenského obhajobu Dvo-
áka, Riegra a Knittla, musíme pijití k náhledu, že o n-



116

jakém hanobeni Smetany nemohlo býti ani ei.*) Povi«-

dání o onom hanobení je lacinou, avšak selhávající zbraní
patentovaných obhájc Smetanových Bohudík, že Sme-
tana se narodil tak dávno a nepoteboval obhájc, se-
skupených okolo listu, nesoucího jeho jméno. Avšak
k vci. lánek dr. Jos. Theurera „O hudebním sporu pí-
tomné doby" nieho positivního nepovídá. Je to ada
otázek, na které autor sám neodpovídá. Pes to však
tená pece jen vycítí, jakou by asi autor odpov
oekával. Je to zcela pochopitelno, že odpovdi ty mají
zníti pízniv pro stranu prof. Nejedlého, nebo autor
lánku je píslušníkem této strany.

Již nesprávné je pirovnání sporu o Dvoáka se
sporem o pravost Rukopis. Tu je patrna na první po-
hled nemístnost podobného srovnávání. U Rukopis se
pece nejednalo o to, mají-li básn v nm obsažené 1 i-

terární cenu ili nic. Tam se jednalo prost
0 falši fiká t, a o této vlastnosti nemže pece býti

zase ei ve sporu o Dvoáka. Vedlo by to daleko, kdy-
bychom mli dokazovat, že srovnáváni obou spor je

vbec myšlenkou ne práv šastnou. Je to jasno samo
sebou. Snad dopusti p. dr. Theurer, že je nco jiného
dokazovat, že hudba, teba Dvoákových „Svatebních
košil", je špatná, a nco jiného chemická analyse
látky, na níž psány jsou „Rukopisy".

Bylo by to možné, aby o „Rukopisech" rozhodoval
nkdo, kdo nemá ani základních pojm o jazyku, o hi-

storii atd. ? Zajisté, že ne! V jiných oborech se to roz-
umí samo sebou, ale v hudb — o té mže rozhodovati
každý, kdo má uši. Více nepotebuje k tomu nieho.

Dr. Theurer píše, že „prof. Nejedlý a jeho stoupenci
prohloubili názor na význam Smetanv, a to nejen hu-
dební, ale i kulturní, takže postava Smetanova vihled
roste a jeví se dnes daleko vznešenjší než ped 10, ba
1 ped 5 lety". Tohle se pece jinak vždy velice soudnému
dr. Theurerovi nemlo stát, že napsal onu vtu.

Když se p. Zd. Nejedlý narodil, byl Smetana už
dávno všeobecn uznaným zakladatelem
eské hudby. Bh miloval Smetanu a nedal mu za
jeho života obhájce prof. Zd. Nejedlého. Co však
mohlo horšího potkati Smetanu, než že napsal prof. Ne-
jedlý hudební rozbor jeho „Prodané nevsty"
Což jej dr. Theurer neetl? Nuže, nech si jej

pete a laskav s veejnosti sdlí, co o tom soudí. To
je také prohlubování názor na význam Smeta-
nv? Anebo jsou snad prohlubováním významu Smeta-
nova lánky pana z Helfert ? Anebo jsou snad kul-
turním prohlubováním Smetanova významu vybájená
utrhaství o štváni v šílenství zlobohy Riegrem nebo
Knittlem? Ne! Svtlému obrazu našeho Smetany nemohl
ublížiti nikdo, tedy také ne Nejedlý s tím svým —
prohlubováním hudebního a kulturního
významu.

Pravdu má dr. Theurer, je to velice laciná zbra, n-
koho nazvati ignorantem a tím se vyhnouti vcné dis-

kusi, ale což nepodává prof. Nejedlý a' jeho žáci v každé
své práci, hudby se týkající, stálé a stálé dkazy, že
v tomto oboru postrádají jakékoli kvalifikace?

Kdyby v jiném oboru napsal nkdo to, ím je jen

Nejedlého jmenovaný „r o z b o r" Prodané nevsty v hudb,
byl by nemožným. Pravdu má dr. Theurer, „diskuse
vcná má býti vedena klidn." K rozilování
není tu dvod.

Tato slova ml však dtkliv pipomenouti pánm
znehodnocovatelm Dvoáka, nebo panu Jos. Bartošovi
a pánu z Helfert postailo jen, aby se skladby Dvoá-
kovy astji hrály a hned jej uinili pedmtem tch nej-

surovéjších útok. A jen porovná dr. Theurer to, co
psali jmenovaní B. a H. o Dvoákovi s tím, co se kdy
napsalo o Fibichovi a a nám odpoví na otázku, „Lze
to vbec porovnávati?"

Psalo-li se o Fibichovi nepízniv, byly to vždy
kritické posudky jeho dél, posudky vcnými do-

*) Poznámky tyto týkají se Kalenského „Dvoakiany",
„Dalibor", ro. 34., str. 134.

klady podepené, ale o Dvoákovi? Jeho osobu se-
smšovali ano i jeho r od a jeho eznické za-
mstnání mu pedhazovali. Kam by to šlo, kdybychom
mli opakovati všechny ty surovosti, jež o Dvoákovi byly
napsány. Je to snad literární práce?

Rozhodn nesprávné je, staví-li dr. Theurer otázky
„Bu byl Dvoák umlcem, nebo ne". „Bu byl Fibich
malým, nebo ne".

Z tchto otázek vysvítá, že dr. Theurer tu podlehl
siln vlivu pán Nejedlého et cons. U tch bylo vždy
hlavní vcí toto „bu a nebo".

U tch se vždy oslavuje jeden na úet druhého.
Tedy : Bu Dvoák nebo Fibich !

A což jsou-li oba umlci a oba spoluzakladateli
naší hudby?

Což nedopouští pan dr. Theurer tuto možnost ! My
ano ! Pánové Nejedlý et cons. n e 1

Celá ta jejich výprava proti Dvoákovi diktována
byla záštím proto, že jeho skladby se hraji. Kdyby boj
o Dvoáka byl vyvolán njakými nesprávnými náhledy,
byl by nesmyslem, je-li ale vyvolán, jak páni sami
piznávají, závistí, že se Dvoák intensivnji pstuje, pak
je nemravnosti. Vr. N.

DIVADLA IStfiCDtilStJOOUB:

MSTSKÉ DIVADLO NA KRÁL. VINOHRADECH.

Troubadour. Ve Verdiov „Traviatt" a „Rigolettu"
nalezla vinohradská opera, jak se zdá, pevné souástky
kmenného repertoiru svého. Ob jmenované zpvohry
vykonaly vzdor své obehranosti platné posláni — a to
bylo asi dvodem, že uveden byl (12. ledna) i „Trouba-
dour". Dávno již minuly ty doby, kdy romantická tato
práce velikého maestra slavila svtové triumfy. Z nás
nejmladších nikdo nepamatuje plných dom v „Prozatím-
ném", kde kus tento byl repertoirním a pitažlivým.
Dnes pokroila moderní hudba dramatická o tolik, že
nelze poslouchati nkterá místa „Troubadoura" bez úsmvu
nad úžasnou jednoduchostí, ba naivnosti, s jakou je tu

dramaticky tvoeno. Než pes to „Troubadour" má právo
na život. Nkolik ísel — a kdyby to bylo jenom to

nádherné „miserere" tvrtého aktu — zajišuje mu exi-

stenci. A tenorová stretta s obligátním vysokým „c" jest

zárukou úspchu, má-li divadlo k disposici tenoristu

s lehkou výškou.
Tolik íci o vci samé snad by stailo. Zdá se mi

vhodnjší promluviti o provedení, jakého se quasi no-
vince na Vinohradech dostalo. Byla v ném patrna svdo-
mitost, jak celkového vedení od pultu, tak se strany

jednotlivých sólist. Ovšem — zmoci všechno se tu ne-
zdailo : není partitura Verdiova tak lehkou k reprodukci,

zejména ve hlasech zpvních, jak na prvý pohled by se
zdálo. Vyžaduje hlas lehkých a cviených, pesné ryt-

minosti a smyslu pro dynamické odstiný. Po tchto po-
žadavcích plné vyhovla pvecká stránka výkonu sleny
Vastlové. Oceuji s plným uznáním nejen vyrovnanost
rejstíkovou, ale i ohebnost nevelikého sice, ale zvuného
jejího mezzosopranu. Zvuným rovnž a lehkým mže
býti nazván tenor p. Drvotv. Jest rovnž vyrovnán —
pechodu z prvního do hlavového hlasu není znáti —
výška neiní pvci obtíží : tyi vysoká „c" ve dvakrát

opakované svrchu zmínné „strett" jsou mu hrakou.
Ale chybí pesnost v rytmu a smysl pro dynamiku, takže
fráse ped nášené iní dojem leckdy jednotvárný. Také
nelze souhlasiti s neustálým výškaením, což jest vrchol

nevkusu a padá na vrub dirigujícího kapelníka, bylo-li

jím inspirováno. Slena Vronská má kehký, ale schopný
hlas, lehkou nejvyšši polohu, stední slabší. Výcvik pro

partie kolloraturní tu však schází : passáže, nemaji-li býti

smazány, musí pvkyn provádti „mezza voce", ne-

ovládajíc v plném znni svj hlas — a její trilek vbec
není trilkem. Pan Lanhaus má krásný, zdravý materiál

a po stránce tvoeni tón nelze tu inltl výtek. Jen tu a
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tam postehl jsem v rozdlení dechu více libovolnosti 1

než jest pípustno. Pan ermák distonuje ve stední po-
loze, což jest pímým následkem chybného nasazování
tónu a také výška iní dojem force — v belcantu se po-
podobný naturalismus nesnese.

Provedení „Troubadourú" bylo mi vhodnou píle-
žitostí k rozboru kvalit jednotlivých pvc Ovšem uin-
nými výtkami jejich pveckým vysplostem nemínil jsem
íci, že bych byl nepozoroval u všech snahu dáti své
nejíepší. |est jist mnoho nadání ve Vinohradském oper-
ním souboru — ale práv jde o to, jak pivésti k plat-

nosti to vše, aby nezstalo ležeti ladem, co jest schopno
býti vypstno z pouhého materiálu ke skutenému um-
lectví. A jest na prvém míst povinností hudebního listu

upozorniti na to, co schází v reprodukci isté hudební.
Tu ješt bych dotknul se nastudování orchestrálního : je

ovšem tžko pi nepomrném obsazení nástroj nalézti a
udržeti rovnováhu aspo relativní mezi smyci a dechy.
Ale snad pece bystrý a obratný kapelník, jakým je pan
Holeek, dovedl by vystihnouti stední cestu a stlumiti

zejména pozouny, jež v momentech dramatických zdají

se míti solo, pikrývajíce nejen ostatní nástroje ale i celý

soubor na jevišti. A vbec celé plastice doprovodu
orchestrálního bylo by vnovati péi vtší.

Denní i jiné listy ocenily po zásluze vkusnou vý-
pravu a také režijní a hereckou stránku premiéry. Mn
nezbývá než poznamenati, že herecky uceleností postavy
stála nejvýše Azucena — a pak, že pijetí u obecenstva
bylo opravdu srdené. A tebaže nechci býti škarohlídem,
který a priori mraí se na lehkonohou musu vídeskou,
pece mám z provedení jedné opery radost vtší než
z desíti operettních novinek. Zdenk Knittl.

ESKÉ DIVADLO V BRN.
Po více letech provedena opt Dvoákova opera „Ja-

kobín". Ml bych tu opakovati, co již astji eeno bylo,

že by díla, jež mají tvoiti základ repertoiru, nemla
z nho na dlouhou dobu mizeti. Mnohdy staí provedení
díla v jedné sezón jako ukázky, ale k takovým Dvoákv
„Jakobín" nenáleží. Z provedení posledního mli jsme již

také proto radost, že bylo jím ukázáno, že úrove pro-
vedení i u nás stoupá. Jinak pišlo letošní provedení všem
ctitelm Dvoákovým vhod, což bylo patrno i z místních
referát, v nichž stala se podrobnjší zmínka o významu
Dvoákov a jeho tvorb operní a bylo též reagováno
na projevy pražské z poslední doby. Bylo kdysi Brnu vy-
týkáno, že pstuje se tu píliš mnoho kult Dvoákv na
úkor významu Smetanova

; výtky ty byly ásten
oprávnny, a v dobách, kdy úastnil jsem se vydatn a
snad ne bezvýznamn utváeni zdejších pomr hudebních— dokud mi práce v tomto oboru rznými okolnostmi
znechucena nebyla — byl jsem z váženého místa z Prahy
pímo vyzván psobiti k tomu, aby naznaený nepomr
upraven byl. To stalo se v krátké dob pirozeným vý-
vojem vcí. Zásluha náležela v poátcích z valné ásti
našemu divadlu. To systematickým provozováním oper
Smetanových upozornilo na pravý význam mistra, jehož
ostatní díla se pak astji objevovala na koncertním podiu.
Pokud se oper Smetanových týká, vykonalo naše divadlo
pln svoji povinnost a lze v této vci mluviti o jeho vý-
chovném významu. Zásluh velkých získal si tu starý Pavel
Švanda ze Semic, jenž postupoval dle plánu pesn sta-
noveného, v nmž pak id. Lacinou pokraováno bylo.
A myslím, že by divadlo naše touž povinnost mlo si

uložiti vzhledem k Dvoákové operní tvorb. Ve starších
dobách uinn nábh.

„Šelma sedlák" stal se již populárním, též pamato-
váno na „Tvrdé palice", ale pak po dlouhou dobu divadlo
Dvoáka umlovalo. Nestalo se tak pouze vinou divadla

:

Dvoák sám inil obtíže, obávaje se ne dosti zdárného
provedení, zejména vzhledem k ásti orchestrální. Trvalo
dlouho, než dal povolení k provedení opery „ert a Káa",
která dnes i s „Rusalkou" tém v každé sezón se opa-
kuje za stálého zájmu obecenstva. Mimo to pešli ped
více lety naším jevištm „Dimitrij" a „Jakobín", jenž tedy

nyní opakován. Proveden byl se škrty Kovaovicovými a

pijat nadšen. To by mohlo býti pobídkou, aby jako Sme-
tanova i Dvoákova celá tvorba operní na našem jevišti

žila, ehož se snad prbhem let dokáme. Jest ovšem
s podivením, že se tak již nestalo. Kolik úplné bez-
významných dél bylo provedeno na našem jevišti a kde
jsme mohli býti, kdyby místo nich byly voleny bývaly
práce jen cenné, pedevším také opery Dvoákovy.

Provedení „Jakobína" bylo pietní a zdailé. Tempe-
rament p. kapelníka Winklera svádl orchestr k nanášení
sytjších barev, což je snadno odstranitelno. Sólové úlohy
provedeny byly peliv Na prvním míst dlužno chválit!

„julii" pí Svobodové, „Bohuše" p. Krále a „hrabte" p. Wil-
dova.Také pp. ezníek (Adolf), Pivoka (purkrabí), Zavadil
(Benda) a Olšovský (|iík) i sí. Dostálová (Terinka) zda-
ile, si vedli, takže celkové provedení uspokojovalo a bu-

dou-li nkteré nedostatky, hned po provedení vytknuté,

odstranny, mže uspokojiti úpln. Nejdúležitlšim je, že
pijetím obecenstva prokázána byla životnost dila, o níž

obecenstvo z vlastního názoru pesvdeno nebylo.
—vs— .

4 ;1 KONCERTY lilii!

Dvanáctý koncert Filharmonie byl zahájen ruskou
novinkou. Ale pouze dle jména, skuten ruského, není
v Mališevského symfonii nic. V žilách jeho koluje polská
krev a od svého uitele Rimského- Korsakova mnoho ne-
odkoukal, spíš byste ekli, že je odchovancem njakého
nmekého profesora, lpícího na zddné form i zpsobu
práce. Tato sama rázovitou není, ba dnes ani zajímavou.
Všední obraty a postupy harmonické, pílišn opakované
diatonické sequence, šedivá instrumentace, sesílená, ale

nezjasnná zvukem žesti, otené motivy, dle daného vzorce
za sebou kráející — to vše bez jiskry, bez vzletu, bez
tepla seadno, odpuzuje. Je to hudba, chtéjící v Adagiu
na p. být programovou — ale je to jen nadutý postoj
jinde vidný. Tetí vta jsou variace. Na variace orche-
strální smí se dnes odvážit jen skladatel prvého ádu —
pan Witold Mališevskij nám pedvedl školní práci.

Autor též sám dirigoval svou tetí symfonii. Hrálo
se to asi špatn našim filharmonikm pod ním.

Pan Witold Mališevskij je pomrn mlád, je doktorem
lékaství a dnes iditelem konservatoe v Odse. Skladby
jeho jsou vydány u ruské lipské firmy Bljajevovy v Lipsku
— není tedy divu, že se jeho tetí symfonie dostala na
poad koncertu naší Filharmonie. Osud chtl, že byla po-
stavena zrovna vedle Novákova „Pana", jenž byl ponejprv
opakován. Jak dílo Novákovo jiskilo volnosti a touhou
po novém výrazu, jak se odráželo toto taktéž rozumové
dílo všemi svými prudkostmi a krajnostmi od uvadlé
symfonie pana iditele.

Široké obecenstvo se k reprise „Pana" nedostavilo.
Pokáme! Bohumil Vendler.

DOPISY
Víde. (Pro nával látky opoždno.) Maje se v dneš-

ním list zmíniti o stoletém trváni C. k. spolenosti hu-
debních pátel, iním tak, abych vytkl jen nejdúležitjší
rysy.

Snahy po centralisaci hudebního života vídeského
objevují se již za doby Mozartovy, docházejí ale jen
ásteného splnní. „Vídeská spolenost hudebních
umlc" netrvá dlouho, svými produkcemi Haydnovým
„Stvoením" a „Roní poasí" zanechává však nesma-
zatelné dojmy, které jsou zárove iniciativou po inten-
sivnjším se spojení jak ku piovádéní dl oratorních, tak
ku pstováni hudby orchestrální a umní komorního.
Plány barona Neuwirtha na realisaci 16 subskripních
koncert, ku kterým za dirigenty angažovati chtl Jírovce
a Vranického, se ztroskotávají, ale oživeny jsou pozdji
v „Šlechtických koncertech", na kterých súastují se
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pední umlci jako výkonní i tvoící. Beethoven diriguje

zde svého Coriolana, III. IV. symfonii, slyší zde své so-
náty, arie a kvartetta práv jako Mozart a Haydn, kte-

rého si angažuje kníže Esterhazy k ízení své malé palá-

cové kapely; to vše snad bylo též pedmtem k další

jich tvorb.
Ale k nemu konkrétnjšímu dochází teprve Josef

Sonnleithner, který za pomoci šlechty vyvinuje velikou

innost organisaní a po dvojím provedení Handlovy kan-
táty „Moc hudby", jichž morální i finanní úspch byl

skvlý, dává r. 1812 pevný základ k „Spolenosti hudeb-
ních pátel".

Nové sdružení vytklo si trojí úel : reprodukní,
paedadogický a hudebn vdecký.

Koncerty v život uvedeny jsou brzo po založeni,

mají však programy rznotvárné, ízeny jsou od len
Spolenosti, nemají proto valného významu. Výše nabý-
vají až po r. 1848, kdy dilletanté spojili se s hudebníky
z povolaní a svazky s dirigenty zdatnjšími i autory
staly se užšími. Zde rozvíjejí bohatou innost zejména
Hellmesberger, Herbeck, Brahms, Richter, Lowe a Schalk.

Konservato spolku poíná r. 1817 školou pveckou,
pibírá posléze jiná oddlení instrumentální (klavírní kult

nabývá vrchu), pak theoretická a vždy je úsilí po po-
skytnutí styku s uiteli nejlepšimi. Proto též konservato
poítá ke svým odchovancm jména svtová : Ernst,

Jaques-Dalcrozze, Joachim, Mahler, Mottl, Nikisch, Hugo
Wolf. Ped nedávnem byla konservato tato postátnna
v „Akademii pro hudební a dramatické umní".

Nemén zajímavý je archiv, bibliotéka a museum.
Jako každé jiné nacházejí i tyto sbirky základ v biblio-

téce lexikografa Gerbera, od nhož ji prostednictvím
Sonnleithnera Spolenost koupí, získává a rozmnožuje ji

dary, výmnou, opisy a novou koupí. Za svého studia

v tomto archivu ml jsem dobrou píležitost seznati zde
ohromné tyto poklady a zajímal jsem se hlavn o staré

eské skladby, nebo ve Vídni nacházelo se v zaátcích
minulého století jist tolik našich hudebník, kolik nyní,

ne-li více. Z rukopis je zde Bendlv melodram „Ariána
na Naxu", Drechsler, Tuma, opery Myslivekovy, jirovec,

Koželuch, Tomášek, Laub, Voíšek, Vranický a j. Na n,
eské historiky hudební, upozorniti si dovoluji. Memusím
snad psáti, jak mnoho zde v manuskriptech se nachází
Beethoven, Schubert a klassikové vbec. |e též zajímavo,

že celý tento vzorn uspoádaný komplex spravují jen

ti lidé. Archiv má 17 oddlení a 35 tisíc ísel, bibliotéka

8 tisíc ve 20 tídách a museum 800 ísel.

Stanovy jak Spolenosti tak konservatoe podrobeny
za celou dobu svého trvání jen málo, za to ale dklad-
ným zmnám.

Moravští uitelé. (Opoždno pro nával látky).

Stavitel Hansen jist nepomyslil, že v prostorách sálu

Hudební spolenosti jásati budou kdysi slovácké písniky
a že triumfovati tam bude naše nejslavnjši pvecké
sdružení uitel moravských. Jich vystoupení zde není jen

vítzstvím; teprve pozdji dostaví se poznání peveliké
obti, odvážnosti podniku a dosah tohoto úspchu. Vy-
stoupili s programem mimo Brucknera a Thomase úpln
eským, ukázali Vídni naši modernu s vrcholy Novákem,
Sukem a Foersterem, jehož „Polní cestou" dosahuje do-
mény v mistrov tvorb sborové, vynucuje si opakování
a skladatel vystupuje na podium, aby se podkoval vdci
sboru prof. Váchovi. Soud nad pražskými a moravskými
pvci byl též v nedli sám sebou vyen. Moravští jsou

velicí umlci, v íhovském zpívají úžasnou, krásnou dra-

matickou báse, v Malátovi svými hlasy provozují p-
vabnou symfonickou zvukomalku a když zpívají slovácké
písn, jste enervováni pi jich poslechnutí a zapomínajíce
na okolí, vidíte ped sebou ddinku se sborem zdravých,
bujarých chlapc, v jichž duši radost a nad hlavami
modré nebe.

Ale všimnte si 1 kritik : na jich tváích nevidíte

blaseovanosti, prvé akkordy Sukovy je vzrušují. Je vidt,
že ze záplavy požitk i „požitk" hudebních je to koncert
pro n sváteni. V pausách doléhají s dotazy na mistra
Foerstera, který ochotn je vyizuje.

Ale i Thomas, hlava vídeského sboru a capella
upadá do nadšeni a proti zvyku zuiv tleská.

Do celkem bezvýznamné sezóny pedvánoní byl to
krásný akkord, jaká ale též škoda, že znl pro málo ob-
divovatel. Za to byl náš a kompetentními lidmi byl po-
chopen. Vácslav Hanno Jarka.

KONCERTNÍ ruch
Rychnov n. Kn. Vrchlického veer Obanské besedy

dne 14. prosince. 1. Dvoák: Slavnostní zpv. Smíšený
sbor s prv. klavíru. 2. O významu Vrchlického, ped-
náška p. uitele Ant. Svobody. 3. Piskáek : Sny o štstí.
(V soumraku ) Slena L. Schnalová. 4. Legenda o sv. Zit.
Recitace, sl. C. Nykysová, uitelka. 5. a Fendrštát: Ve
stínu, ís. II. a III.; b) Malát: Dumka. Pan |UC. Krato-
chvíl. 6. Cikánovy housle. Recitace. Pan J. Svoboda, uitel.

7 Fibich: Hakon. Melodram, pednesl p. J. Marek, uitel,

u klavíru J. Fendrštát. 8. íhovský : Motýli. Dámský sbor.

Klavírní doprovod ís. 1. a 8. p. JUC. Frauenberg. Diri-

gent J. Fendrštát.

HUDBA CÍRKEVNÍ Él

Cernikovice. 25 /12. 1912. O plnoci : V. E. Horák,
Pastorální mše z G. — V. Mašek, Tecum principium. —
Fr. X. Brixi, Laetentur coeli. — O velké : Jan Vah al, Mše
z G. — Fr. Labler, Viderunt omneš fines. — R. Fúhrer,
Tui sunt coeli. — J. Lohelius Oelschlegel, Pange. —
l./l. 1913: K. R. Kristinus, Slavnostní pastorální mše z G.
— Vlastimil Blažek, Viderunt omneš fines. — Stehle, Tui
sunt coeli. — Bohuslav hrab z Kolowrat, Pastorální Pange
z G. — 6./1. 1913: R. Bibl, Mše z C. — J.

Gruber, Omneš
de Saba. — I. Reimann, Reges Tharsis. — Boh. hr z Kolo-
wrat, Slavnostní Pange z C. — Vesms smíšené sbory
s orchestrem. — Vždy introit a communio chorál vati-

kánský. — Dirigent Boh. hrab z Kolowrat.

BB UPRÁZDNNA MÍSTA MM
1. iditele kru v Radnicích a v Kostelci nad

Labem.
2. Varhaníka spolu uitele hudby v echách.
3. Choralisty (tenor) spolu uitele hudby v Uhrách.
4. Kapelníka na lo „Thálie" pijme rak. Lloyd

od února do íjna 1913.

Bližší v redakci t. 1.

I RUZNE ZPRÁVYBBi
* Hándlovo oratorium „Juda Makabejský" prove-

deno bude dne 3. bezna o 8. hodin veerní v Smeta-
nov sále Obecního domu král. hlav. msta Prahy Hla-
holeni Vinohradským (lOOlenný sbor), orchestrální ást
obstará Symfonický orchestr v Praze. Provedeni tohoto
oratoria v úprav Bedicha Chrysandra, nejlepšího znalce
Handlova, bude pro Prahu zvlášt významnou hudební
událostí.

* Provedeni „Parsifala" v Monacu bylo na žádost d-
dic Wagnerových knížetem zakázáno.

* V Drážanech mla premiéru nová opera Dohna-
nyia „Teta Simona". Skladatel je u nás znám svoji pan-
tomimou „Závoj pierotin".

* Známý u nás pévec Baklanov podal iditelství

dvorní opery žádost za propuštnou. Jako dvod uvádl,
že mu zpívání v nmecké ei iní obtiže. Žádost jeho

pijata nebyla.
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SPOLKOVÉ ZPRÁVY @H
Plze. Valná hromada „H 1 a h o 1 u" konala se

jako obvykle v den sv. Tí král v místnosti spolkové.

Úastenství len bylo velice hojné a prbh veskrze

animovaný. Zprávy inovník za jubilejní rok svdily
0 zvýšené innosti spolkové a došly pozornosti i zaslou-

žených dík. Z návrhu výboru zvoleni byli estnými leny
pro zásluhy o spolek vytrvalí pvci pp. MUDr. Frant.

Stízek, mstský léka, bývalý starosta a Josef Vavinek,
iditel škol, starosta spolku, a jednohlasná jejich volba

pijata za všeobecného nadšení. Volby nového výboru
provedeny ku spokojenosti všech a stoji optn ve vedení

spolku osvdené síly, jimž pedsedá pan iditel Josef

Vavinek jako starosta, odborný uitel Jak. Motlik jako

místopedseda, Norbert Kubát jako I. iditel, Benedikt
Nekola, uitel, jako II. iditel. Ze zvolených len výboru
ustanoveni byli v ustavující schzi : jednatelem p. F. Fili-

povský, koncipista in. id., pokladníkem p. Ed. Kaka,
vinárník a archiváem p. Alois Kunz, adjunkt c. k. stát.

drah; ve výboru pak dále zasedají pp.: K. Kelíšek, úedník
c. k. stát. drah, V. Koša, technický úedník Škodových
závod, V. Kraus, uitel, K. Lindauer, technický úednik
Škodových závod, K. Schwarz, úednik spoitelny, dr. Ze-
linka, c. k. okresní soudce a Theodor Šchiebl, mstský
úedník. — V nové padesátiletí vstupuje „Hlahol" v plné

síle nadšených svých len a živá debata o píští innosti
se rozvinuvší svdila, že i výsledky dobré snahy po-
nesou dobré ovoce. Novému padesátiletí „Mnoho zdaru 1"

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii^

| Sklad a pjovna

1 pian a pianin
|

| Výmna obehraných nástroj. |
Pi záruce též na splátky. |

1 Opravy. Ladní. |

Cenníky a rozpoty zdarma. %

= Jen nástroje nejpednjšich firem za ceny levné. §

| Mojmír Urbánek v Praze II, i
komorní dodavatel, f

Jangmannova tída íslo 34. =

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Odebírejte a rozšiujte

asopis „DALIBOR"!

školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,
ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,
koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,
lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A MM v Hradci Králové.

Nejdokonalejši hudební nástroje ze deva i kovu.

F3RSTEROVY KLAVÍRY
F&RSTEROVA PIANIN A
FGRSTEROVA HARMONIA
dostati lze ve všech lepš ich skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
Zaloieno 1859. Založeno 1859.

AV Ta,

Arir.PEEROF
HRADEC KRÁLOVÉ
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Hudební novinky
nákladu

MOJMÍRA URBÁNKA.
MF" Znamenitá uebná a zábavná po-
mcka klavírní. - Instruktivní vydání

s prstokladem a bez oktáv. -Tpfl

z písn do písn.
Tré postupných vínk ku poteb pi poáteném
vyuování klavírním ve form smsí. Upravil EM.

VESELÍK.
Stupe I. K !•— no.

ZO národních písni s podlož, textem i

1. Ováci. 2. Když jsem husy pásala. 3. Už je to

udláno. 4. Jestli mne, ráda máš. ,5. Proto jsem si

kanafasku koupila. 6. ekni jí. 7. Šel tady ml dudy.
8. Šaryvary. 9. Zima bylo. 10. Ztratila jsem hn
tynku. 11. Sedla pod borovikou. 12. Jámám holu-
biku. 13. Káa Kulichova. 14. Hop, holka, svlíkej ka-
bát. 15. Hop, holka, mazej boty.16. Brati, brati.
17. Já mám kon. 18. Je-li pak to pravda, nebo ne?

19. Letla husika. 20. Já nechci žádného.

Stupe II. K 1-20 no.

ZO národních písní s podlož, textem

:

I. Na tej louce zelený. 2. Pásla oveky. 3. Sil jsem
proso. 4. Jeníku, bloudíš. 5. Jen se mn má milá
dobe chovej; 6. Hiivej ty st na m. 7. Když jsem
já ty kon pásal. 8. Když jsem já k vám chodívá-
val. 9. Žalo dve, žalo trávu. 10. Nejsi, nejsi. 11.

Ach, není tu. 12. O, Velvary. 13. Jsem z Rakovníka.
14. Adámku náš. 15 Já mám pknou zahrádku. 16.

Na Bílé Hoe. 17. Za vodou. 18. erné oi, jdte
spát. 19. Pod našima okny. 20. Žežulika kuká.

Stupe III. K 1-50 no.

30 nár. písní s textem a hymny ••

1. Kde domov mj? 2. Kde mj iekraj? 3. Tážete se,

pro jsem Slovan ? 4. Bývali echové. 5. Tšme se
blahou nadjí. 6. Pijde jaro 7. ervená ržiko. 8.

Nad Berounkou. 9. Horo, horo. 10. Vyletla holu-
bika. 11. Mla jsem holoubka. 12. Hajej, mj
andílku. 13. Chovejte m, má matiko. 14. Já husá-
rek malý. 15. Jede, poštovský panáek. 16. Ráda,
táda. 17. Ach, synku. 18. Když jsem plela len. 19.

Hrály dudy. 20 Pod dubem. 21. Holka modrooká.
22. Haj, husy, v ze pšenice! 23. Jáne, to ty. 24. Váša
slouh. 25. Šla Nanynka do zelí. 26. Rakouská
hymna. 27. Ruská hymna. 28. Anglická hymna. 29.

Marseillaisa. 30. Hej, Slované !

Jest to první, tedy ojedinlá sbírka, svého druhu
v eské literatue. Každý zaáteník pi druhé,
teti hodin stává se již malým virtuosem. Um-
lecky krásná úprava mistra Wierera upoutá

zvlášt mile dtský svt.

Proti pedem zaslanému obnosu franko u všech
knihkupc zvlášt u

Nakladatele Mojmíra Urbánka
v Praze II., Jungmannova 14.

Novinky!
EDICE M. U.
Kubát, 13 malých koncertních kus pro housle

s prvodem klavíru. Cena K 3*60

Hašlerovy Staro-
pražské písniky.

Pro zpv na klavír (nebo kytaru):
3 sešity po K 1-60.

Pro orchestr nebo dechovou hudbu:
I. a II. sešit po K 3 60.

Texty s nápvy k písním jednotlivým po 20 hal.

Sešit I. 1. Po starých zámeckých schodech. 2. Ty
petínské strán. 3. Zvoneky v Loret. 4. Když
šel pan Johannes.

Sešit II. 1. Když nad Prahou se veer uklání. 2.

Kdybys ty mi chtla dát. 3. Není lepší jako z jara.

4. Vdávala se jedna panna. 5. Panna Veronika.
Sešit III. 1. Než jablo odkvete. 2. Na velkope-

vorském námstí. 3. Píse o kocourovi. 4. Ztra-
cená láska. 5. Vojenská.

KABARET,
Sbírka zpv s prvodem piana.

C. 20. Diskrétní romance. (Vyskoil-Vašata.)Sprv.
neoblig. cella K 180.

„ 21. Ballada o smutné princezn a o pancíi
s trojím zámkem. (Rž. Nasková.) K 150.

„ 22. Svatební cesta. (Rž. Nasková.) K 150.

„ 28. Ballada o chudé pradlen a její dcei
švadlen. (Hašler-Vašata.) K 1 50.

„ 29. Vyšehradská skála. Jedna „novopražská".
(Hašler Vašata.) K 150.

Album pro orchestr, gsf
národu, potem 15 (též rakouskou a francouzskou)
a Kmochv pochod „Lví silou". Cena K 4*—.

Písniky ze Staré Prahy
pro 1 hlas s prv. piana napsali Balák a Provazník.

Cena K 160.
Texty s nápvy po 20 hal.

1. V Malvazinkách. 2. Na Kohoutku svatovítském.
3. Pan Anton. 4. V zlaté studni. 5. Historie o znu-

dném mládenci.

Starý, Vítzství Slovan. Hymnický pochod. Pro
piano 80 hal., pro orchestr K 2-—

.

Vašata, Píse o mé milé, pro 1 hlas s prvodem
piana. 1. Má milá, co to v tvái máš. 2. Na té

vaší zahrádece. 3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 2-40.

Seznam zdarma. - Zásilky na ukázku i na splátky.

Hudební a klavirni závod

Mojmír Urbánek, Praha
komorní dodavatel.

Jungmannova tída, Hlávkv palác.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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VOJTCH KVAPIL:

POVST O TRISTANOVI
U RICHARDA WAGNERA.

K chystanému provedení „Tristanaia Isoldy" v Národním
divadle.

Jako ve vtšin svých dramat, zavádí nás Wagner
i v „Tristanovi a Isold" na pdu stedovké povsti,
do doby zahalené tajuplným závojem velebného
mythu. Vedle Pyrama a Thisbe, Hero a Leandra,
Romea a Julie a jiných tradicionelních dvojic milenc
stojí od pradávna postavy Tristana a\ Isoldy, jejichž

osudy jsou novým reflexem téže základní idee všech
tchto myth : život zasvcený cele a jedin lásce,

smrt láskou pivodná jsou zde i onde základní my-
šlenkou a kostrou dje.

Povst o Tristanovi vznikla kolem polovice XII.

století na pd bretonsko-francouzské v podání po-
tulných pvc a vypráv starých zkazek. Od tchto
„conteurs bretons" pešla vdná látka její do rukou
básník umlých a byla pak od doby nejstarší až
po naše dny s rozmanitými obmnami nesíslnkrát
zpracována formou nejrznjší u všech snad kul-

turních národ evropských. Pro drama Wagnerovo
nejvtší dležitost má epické zpracování této látky

od dvorského básníka Gottfrieda von Strassburg *)

které bylo pímým pramenem Wagnerovým (v pe-
klad Hermanna Kurze). Nelze ovšem íci, že by byl
Wagner erpal výhradn jen z eposu Gottfriedova

;

tak, jako pi „Nibelungen" a jinde byla mu zákla-
dem spíše celá povst, jak ve stedovkém podání
existovala, a k básnickému zpracování jejímu pi-
kroil Wagner teprve po bedlivém studiu pramen.
Celkem však, pokud se vnjšího dje týe, drží se
Wagner dosti pesn verse Gottfriedovy.

Nepihlížíme- li k mládí Tristanovu, které stedo-
vký básník široce vypisuje, poínaje hned historií

lásky jeho rodi, vynecháme-li též všechny po-
drobnosti a etné episody, které nemají pro Wag-

*) Gottfried von Strassburg složil na zaátku století
XIII. jazykem stedohornonmeckým podle vzoru fran-
couzského trouvra Thomase obšírnou skladbu epickou
„Tristan", která pes svj rozsah (obsahuje tém 20.000
verš) zstala nedokonena. O její dokonení pokusili se
již v dob starší mezi jinými hlavn Ulrich von Ttirheim
a Heinrich von Freiberg.

nera významu, jest postup myšlenek u Gottfrieda

asi tento:

Tristan žije na dvoe svého strýce Marka, krále

kornwalského, a prokázal svou rekovnostl již* ne-

jednu dobrou službu jeho zemi. Nejvtší zásluhou

jeho jest, že zabil v souboji obrovitého Morolda.
Morold, jehož sestra Isolda jest manželkou krále

irského, pitáhl totiž s velkým vojskem, aby vymáhal
ve jménu svého švagra na králi Markovi potupnou
da. Od této povinnosti vysvobodí Tristan? svého
strýce tím, že podstoupí vítzný souboj sMoroldem,
sám však jest zrann jedovatým meem irského

hrdiny a ránu jeho nedovede podle posledních slov

umírajícího Morolda zahojiti nikdo jiný, než*Isolda
sama. I vypraví se Tristan v pestrojení do" Irska,

dostane se nepoznán až do paláce královského a
dojde kýženého uzdravení. Brzy po jeho návratu do
Kornwalu pojme král Marke na radu svých dvoan
úmysl oženiti se a nejvhodnjší nevstou zdá se mu
arokrásná dcera irské královny Isoldy, rovnž Isolda

nazvaná, o jejíž spanilosti a skvlých duševních ped-
nostech Tristan pravé divy vyprávl. Tžká úloha
pivésti dceru nepátelského krále jako nevstu
Markovu pipadne Tristanovi samému, jenž se tedy
vydá podruhé na nebezpenou cestu do Irska. Tento-
kráte se však již prozradí jeho incognito; Isolda

totiž zpozoruje náhodou na mei Tristanov štrbinu,
do které se pesn hodí ocelová stepina, která byla
kdysi nalezena v šíji zabitého Morolda. Jest jasno,

že cizinec není nikdo jiný, než Tristan, vrah Mo-
roldv, a planouc touhou po pomst, napadne Isolda

bezbranného Tristana v lázni, ohrožujíc jej vlastním
jeho meem. Než rozvážnjší matce její a pítelkyni
Brangaen podaí se zadržeti smrtící ránu, a te
teprve vyjeví Tristan úel svého poselství; spoléhá
na vdnost, kterou je mu povinna celá zem irská

za to, že ji zbavil hrozného nepítele, divokého
draka, který zemi pustošil. A skuten se mu po-
daí, že se Isolda nejen zekne nároku na pomstu,
nýbrž že i staré nepátelství mezi obma králov-
stvími se skoní smírem a Isolda slíbena za chof
králi Markovi.

Ve vší sláv odváží tedy Tristan Isoldu do
její nové vlasti. Starostlivá Isolda-matka pidlila
dcei jako prvodkyni vrnou Brangaenu, pod jejíž

ochranu též svila kouzelný nápoj lásky, který má
Brangaena ve svatební noc snoubencm podati a
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roznititi v nich takto nehasnoucí plamen vášnivé

lásky. Nedopatením však požijí nápoje již cestou

Tristan a Isolda a vzplanou k sob neudržitelnou

vášní, takže píchodem Isoldiným vchází do domu
Markova zárove manželská nevra. Aby pak po-

klesek Isoldin zstal utajen, podstrí milenci v první

noci manželské Markovi Brangaenu na místo Isoldino

;

tak poíná nové manželství hned tím nejhorším. Co
potom následuje, jest jakýsi Decamerone tináctého

století, ada ist romantických novell o neve
manželské. Milenci podvádjí všemožným zpsobem
krále Marka, jenž brzy pijde na stopu jejich rejd,

dá se však zase ukonejšiti lstivou Isoldou, aby hned

na to podezení jeho bylo znova vzbuzeno. Jako

v kaleidoskopu stídají se nové a nové zpsoby,
jimiž se snaží milenci usmíiti Marka opt a opt
v podezení upadajícího, až se konen podezení

stane jistotou : Marke pistihne sám Tristana a Isoldu

ve žhoucim objetí. Te pestávají ovšem všechny

vytáky, Tristan se musí zachrániti útkem. Rozerván

toulá se v cizin z místa na místo, až pozná v zemi

vévody Jovelina jinou Isoldu (toho jména již tetí!),

„Isoldu Blorukou", kterou pojme za manželku.*)

Avšak láska jeho k první milence Isold Plavovlasé

trvá dále; se svým švagrem Kaedinem vrátí se Tristan

nkolikráte do Kornwalu a stará hra s Isoldou Pla-

vovlasou poíná znova v ad dobrodružství. Náhoda
uiní všemu konec. Pi jakémsi milostném dobro-

družství, které vyvolal Kaedin, jest Tristan na smrt

zrann. Isolda Plavovlasá má pijeti, aby ránu jeho

zahojila, jako druhdy matka její, a píjezd její má
již naped zvstovati bílá plachta na stožáru lodi ji

pivážející; vrátí-li se lo s nepoízenou, má býti

znamením toho, jako v povsti o Theseovi, plachta

erná. Již se ukázala lo s plachtou bílou na širém

moi, avšak Isolda Bloruká zmítána žárlivostí ozna-

muje Tristanovi již na lože upoutanému, že plachta

blížící se lodi jest erná, a Tristanovi puká žalem

srdce. Isolda nachází již jen mrtvolu milákovu a

vypouští duši na jeho chladných prsou. — V po-

slední chvíli zví Marke tajemství kouzelného nápoje

lásky a odpouští velkodušn milencm, ponvadž
jednání jejich nebylo dobrovolné, protože kouzlem

podmínné.

Tuto epickou látku zpracoval Wagner úpln samo-

statn. Na první pohled jest nápadno umlecky
ukáznné zjednodušeni tžkopádného aparátu povsti.

Všechno vedlejší, všechny episody Wagner odstranil,

hlavn pak promítnul celý dj ze svta
vnjšího do nitra jednajících osob. Drama
jeho jest tragedií duševní, celý dj se odehrává

v duších Tristana a Isoldy a tch nkolik vnjších

akt vždy na konci každého jednání jest jen nutnou

konsekvencí tohoto duševního procesu. Není zde

náhody, není zde vlivu kouzla, kteížto initelé byli

jedinými a základními hybnými silami dje starého

eposu. Tristan a Isolda se pedvádjí diváku jen ve

tech rozhodujících okamžicích své tragedie lásky,

*) Zde koní obšírný fragment díla Gottfriedova.

Obsah další uvádíme podle jeho pokraovatel.

jakmile k tomu pistupuje ostatní svt, koní se po-
každé dj.)

V prvním jednání prozrazuje nápoj smrti tajemství

lásky, v jednání druhém spojuje sen lásky Tristana

a Isoldu daleko od slunce, daleko od bolestného od-
louní dne, v tetím jednání uvádí smrt z lásky

Tristana a Isoldu do bájené íše noci a smrti.

Také poet osob omezil básník na míru nejmenší,

ponechav jen nkolik osob dovedn seskupených

:

jen dv osoby, Tristan a Isolda, stojí úpln v po-
pedí; hodn daleko pozadu, tém již jen jako

symbolisované postavy mužské a ženské vrnosti,

vidíme Kurwenala a Brangaenu; výše než tito, ale

ješt více v pozadí stoji král Marke a konen tém
jako stafáž vystupuje pastý, mladý námoník a Melot.

Nejzávažnjší zmnou jest, že byla škrtnuta ze se-

znamu osob Isolda Bloruká. Umlecká jednota dje
toho vyžadovala, smrt milenc musila plynouti z lásky

jejich samé a zasažení osoby tetí bylo by hrubým
porušením základní ideje. Proto vynechal Wagner
manželství Tristanovo s druhou Isoldou a vše, co

s motivem tímto souvisí.

Hlavním a jediným motivem dramatu jest 1 á s ka,

avšak narozdíl od povsti láska ist duševní,
nekalená chtíi ze svta smyslného, láska, která hned
od svého poátku nese zárodek smrti ve hrudi. Hned
na poátku jest patrno, že ti dva si nikdy na tomto
svt, v íši dne a svtla náležeti nesmjí, že jen

smrt je mže uvésti do trvalé noci v záhrobí a

umožniti tak jejich beztlesné splynuti v bytost je-

dinou, aby ani to nenávidné slovíko „a" nestálo

mezi nimi, aby byli „Tristan-Isolda", „Isolda-Tristan",

jedno bytí, jedna duš?, jeden vn znjící akkord

nekonené touhy lásky. V eposu bojuj! milenci za

život proti smrti, v dramatu proti životu za smrt.

Tato negace vle životní vykládá se obyejn vlivem

filosofie Schopenhauerovy na Wagnera, myslím však,

že neprávem. Píiny této touhy po smrti, touha

lásky, láska smrti si vdomá a po smrti toužící, jsou

motivy, které odporují ethice Schopenhauerov, po-

nvadž obsahují klad vle. Spíše je možno íci, že

Schopenhauerv filosofický názor životní pivedl

Wagnera do oné hluboce vážné nálady, jejímž plodem
jest „Tristan". Vtší vliv než Schopenhauer mly
zajisté na „Tristana" osobní osudy básníkovy:
pomr jeho k paní Mathild Wesendonk, k choti

muže jiného, zrodil pravou náladu tristanskou. Tuto

svou istou náklonnost stlesnil mistr v lásce Tri-

stana a Isoldy a láska taková musí nutn
vést i k smrti jako jedinému možnému ešení

konfliktu bez zasažení cizího vlivu filosofických

abstrakcí.

Jinou základní zmnou u Wagnera jest, že láska
vzniká v dramat jeho zpsobem piroze-
ným, bez vlivu kouzelného nápoje lásky. Scéna

nápoje smrti a nápoje lásky na konci prvního jednání

nepipouští jiného výkladu. Co tím míním, vysvitne

z psychologického rozboru dje, který jest nutno po-

dati, ponvadž obsah tragedie duševní kotvi práv
v psychologickém procesu, odehrávajícím se v nitru

hrdin.
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Wagnerovo drama poíná na tom míst, kdy

Tristan piváži svému strýci irskou nevstu. Jsme na

palub lodi, která se již blíží behm kornwalským.

Nepihlížíme-li k menším podrobnostem (že Morold
na p. byl nejen strýcem, nýbrž i snoubencem Isol-

diným, že ránu Tristanovu vyléila Isolda sama a ne

Isolda-matka a j.), jest si pedbžnou historii dramatu

konstruovati celkem stejn, jako v povsti, jen s tím

dležitým rozdílem, že Tristan a Isolda jsou již

poutáni k sob láskou. Hned v tom okamžiku, kdy

rozvášnná Isolda chtla skoliti bezbranného Tristana

vlastním jeho meem, upoutal ji jeho pohled a zdržel

od hrozného inu: tím okamžikem vzklíila neblahá

láska v srdcích obou ; stará povst navazuje lásku

na nápoj, Wagner na pohled. Aby se zbavila

tohoto ve zmatek uvádjícího pohledu, odeslala Isolda

uzdraveného Tristana do jeho vlasti (událost tato se

tedy pihodila hned pi prvním pobytu Tristanov
v Irsku), ten však pišel brzy na to podruhé, veejn,
aby se ucházel o ni — pro muže jiného.

Tristan a Isoida milují se tedy horoucí láskou,

avšak cit jejich má zstati navždy zaklet v nejtaj-

njší hlubin srdcí. Tristanova rytíská est, vrnost
ke králi, smysl pro mrav a takt a dostaten silná

vle nikdy nepipustí, aby lásku svou vyjevil, by
i srdce krvácelo; naopak zase Isolda cítí se hluboce

pokoena a uražena, že ten, jemuž dvakrát život

darovala, poprvé, zeknuvši se pomsty za zabitého

snoubence, podruhé, vyhojivši ránu jeho, že ten,

jehož tolik milovala, pohrdl láskou její a pišel jako

na posmch ucházeti se o ruku její pro muže cizího,

nemilovaného. To jest atmosféra, vznášející se nad
prvním jednáním : Tristan se vyhýbá úzkostliv Isold,

aby neprozradil své vášn, Isolda^jest zmítána ší-

lenou láskou k Tristanovi a muena pokoujícím v-
domím uražené a pošlapané ženskosti. Již zde pozná
Isolda, že jen smrt ji mže na vky spojití s naná-
vidným milákem. Zoufalá úzkostí ped cílem plavby
již již se blížícím naizuje Brangaen, aby pipravila

jed, nápoj smrti, který má býti nápojem smíru mezi
ní a Tristanem. Tristan nech pijde a pijme smíení,
které mu její blahovle nabízí. Tak stojí sob Tristan

a Isolda tváí v tvá, zatím co tžký boj zmítá je-

jich nitrem, aby ped sebou zatajili, co vysloviti

nechtjí a nesmjí, Isolda s bodavým výsmchem,
pod kterým však zeje krvácející rána jejího srdce,

Tristan s ponurnou odhodlaností. Chápe, jaký nápoj
smíru se mu nabizí, i jemu jest tento stav nadále
nesnesitelný. Vítá smrt jako vysvobozeni z útrap a
odhodlan vypije domnlý jed, Isolda s ním. (Dok.)

R. KLÍMA:

BOJ O DVOÁKA.
Trochu gloss a polemiky.

Jak vidno z posledního ísla „Smetany", pánové se
už probírají z protidvoákovské horeky. To jejich „de-
crescendo" je pekvapující a píznané. Úkolem masko-
vati tento ústup a dojemn resumovati, poven v po-
sledním ísle „S." p dr. Helfert. Dosud s malým úsp-
chem použité polemické instrumenty nejhorší kvality se scho-
vají na dobu píhodnjší; zatím celá slavná redakce hrabe
všude, kde jen se dá, by vynesla na svtlo boží argu-

1 menty jen trochu poctivjší. A dr. Helfert se dal známou
vyšlapanou cestikou : hledí svésti zodpovdnost na jiné.

Lišácky imputuje popularisaci boje o Dvoáka stran pro-
tivné. Pánové musili býti pipraveni, že takový zpsob
boje, který vyboil, jak sami doznali, z mezí svobody
kritického slova, musí býti veejn rázným zpsobem za-

kiknut. Takový byl asi dle mého mínní úel známého
„protestu"

;
pece nikdo nebude tak naivní, aby se do-

mníval, že boj o Dvoáka za gaudia píživník vyhraje
Ulice. Osvdeného prostedku politických stran : roze-
štvati nco a pak ješt kieti: „Chytnte zlodje", ne-
mla skupina, která si dává pyšný název „vdecká škola ,

užiti. Ten nepati do arsenálu „kumštýú" Chápu jejich

nynjší trapné postaveni; veejnost se všímá boje, infor-

muje se a sympatie její není jist na stran protidvoá-
kovc. Proto ten náhlý ústup.

S kolektivním omlouváním hrubostí celé skupiny ml
p. dr. H. notnou potíž. Je logické, pane doktore: kladu-li

díla Dvoákova na roven operettám, jak vy jste uinil,

ubiji tím Dvoáka na vné asy; kdežto z pípadného
nedokonalého provedeni Dvoáka v eské Filharmonii

mohu jen odvoditi, že se Dvoák „ubijí". Tof kardinální

rozdíl. Dvoáka za nynjší správy v Nár. divadle jisté

„neubíjejí". „Nepátelství" v umní je prý pp. proti-

dvoákovcm „terra ignota!!!" Jak jsou zvlášt ti mladší

živeni nepátelstvím k Dvoákovi, doložiljsem na faktech

v minulém ísle.

Takto specifickým znakem celé skupiny je zvláštní,

abnormální cit. Nic nového. U nás takové abnormální
citové kapacity opvány byly už dávno v prostonárodních

písnikách od Haise. De gustibus non est disputandum . .

.

Muenická pósa s píchuti demagogie pánm ne-

sluší. Ale oni vdí, jak „vlastizrádci" ješt zvlášt u mlá-
deže dobe platí. Odtud ten nejnovjší trik. „Hudební
klub" je jejich slabinou. Bojí se jen narazit v polemice

na toto „nedochde". My jim dobré bydlo pejeme. Jen
se o to postaráme, aby s kompetentní strany po pí-
pad bylo všem ist akademickým sdružením stejn
meno. Od toho jest zde ústední korporace studentská.

Prací slušnjší poven p. H. Doležil. Z „Musik" se

toho mnoho nedá vytlouci. Pesvdil však nás, že
Dvoák z eských komponist jest v cizin nejvíce dáván.

Sbírání takových statistických dat má mnohou dobrou
stránku. Dovíme se aspo píšt v „H. R.", jak jest

dáván v cizin Fibich. Z kontextu vytrhané referáty

o Dvoákovi jsou proti vašim limonádou ! S benevolencí
jist v cizin, respgktive v Nmecku, vi naší produkci
vstíc nevycházejí." Ani na poádné informace se ne-

zmohou. Podívejte se do nejrozšíenjšiho nmeckého
hudebního kalendáe! (Hessv Musiker-Kalender 1913)
Odstrila a Kovaovice tam nenajdete v seznamu oper-

ních komponist ! „

Vystoupeni p. Saldy s argumentem „kultury" proti

Dvoákovi, bylo nevýslovn komické. Musil pece jako
jeden z neobmezen ruících spoleník veejné spole-
nosti k dobytí Národního divadla pijití s troškou do
mlýna. Nesmí se zapomínati na tendenci boje. K tomu
ješt pistoupilo, že u „M. A." byli pro Dvoáka. Zdržeti

se tedy p. Šalda už nemohl
Pana dra Bartoše jsem v posledním ísle ani poznati

nemohl. Jsa spolupracovníkem denniho listu, nauil se

býti objektivnjším. Proto si dovedu vyložiti, pro se ve
„Smetan" nepolemisovalo s výborným lánkem F. V.

Krejího „O Dvoáku" v novoroním ísle „Práva Lidu".

Takové „kurírování" bych i ostatním pánm ze skupiny
vele doporuoval. Boj o Dvoáka vedli by hned od po-
átku poctivými zbranmi.

;B: I DIVADLA tg|!JBÍ|§l|Í|í

MSTSKÉ DIVADLO NA KRÁL. VINOHRADECH.

Bonbónový král. ada pvodních eskýcli operett —
a jmenuji jen Weissova „Revisora" a „Sultánovu nev-
stu", Moorova „Pana profesora", Nedbalovu „Cudnou
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Barboru", Piskákúv „Osudný manévr", rozmnožena byla
nejnovji prací Provazníkovou. V djinách moderní ope-
retty zaujímala by tedy pvodní eská už pkný odstavec.
Vyrostla, jako eská tvorba kabaretni, na základech
vzor po vtšin nmeckých, držíc se, tu více, tu mén
šablony vídeské, která stihá dnes už tém stereotypn
nejen libretta, ale i skladbu samu, valíky, polky a
ensemblové scény, které vyznívají všude skoro stejn.
U nás eskost rhytmú a melodii pístupu do operetty
valn nemla. Jen Weiss ji uhájil ponkud a snad ne-
dávno novinka Piskákova tu a tam dala tušiti, že autor
její by mohl, kdyby chtl. Vbec však stopy svérázu ne-
nalezl jsem v partitue „Bonbónového krále". Sama d-
jová konstrukce (práce Balákova — mimochodem eeno
krátkodechá, vydrží svžestí jen pro dva akty) nepo-
skytuje také ovšem nikde píležitosti k njakému svéráz-
njšímu vyjadování se hudebnímu, než jaké nalézáme
u Falla, Lehára a ostatních prkopník vídeského genru.
U Provazníka je to ješt snad instrumentace, jež

zvlášt na sebe upozorní. Orchestr pkn zní, což mno-
hému rhytmu a mnohé melodii není na škodu.

Pravím-li, že svéráz není význanou vlastností kom-
posice Provazníkovy, nepopirám tím ovšem životnosti

jeho operett. Jest mnohé, co životnost jí zaruuje —
kdyby to byly jen ty groteskní tance, jež dnes jsou

v operett podmínkou „sine qua non" a konen práv
to minus, pílišné lpní na vzorech vídeských, snad e-
ské novince i cizinu oteve. Bylo by si páti — ne v zájmu
propagace eského umní v cizin, jako spíše se stránky
praktické, finanní, aby se podailo i nkterému echu
zasednouti k tantiémovým hodm, kde doposud hýili jen

Nmci.
Vinohradské divadlo má jist dobrou povst ve vy-

pravováni operett. Má také velmi zdatný a sehraný pro
n ensemble, známý a vždy stejné pednosti mající: dámy
Durasovu a Kalivodovu, pány Menšíka a Šaška, a pak
pana Charváta, jehož humor je vždy svží a zachrání od
prázdnoty mnohou scénu, tebas jinak docela prázdnou.

V závru poznamenávám, že posuzuji operettu jako
takovou a nechávám neešenu otázku, zda by nebylo pro
skladatele, jak se zdá, zruného, pece jen lépe dáti

pednost tvoení seriosnímu a nepodléhati svodm laci-

njších úspch vnjších. Ale to jest vcí spíše jeho um-
leckého svdomí. Zdenk Knittl.

KONCERTY-
Ve svém XIII. ádném koncertu provedla minulou

nedli „eská Filharmonie" souborn Dvoákovy „Slo-
vanské tance", dílo opravdu ušlechtilé a krásné. Nutno
ostatn uznati, že byla to specialita Dvoákova umní,
povznášeti pokleslou a sevšednélou formu tanení na
umleckou výši, podobn jak díve byli uinili Schubert,
Chopin a vrstevník Dvoákv, Brahms.

Slovanské tance, jak známo, byly nejprve napsány
pro klavír tyrun a vydány v 1878 u Simrocka v Ber-
lín, po úspchu, jejž docílilo vydání Moravských dvoj-
zpv". Na popud Brahmsv byly zinstrumentovány a
staly se záhy vlastn nejznámjši skladbou Dvoákovou
v Nmecku.

Jako jsou „Moravské dvojzpvy" vrcholem prvého
období innosti mistrovy, totiž období prostonárodního,
v isté lyrice, tak shledáváme v oboru symfonickém týž
prostonárodní ráz vrcholit! ve „Slovanských tancích".

Jest podivuhodno, jak tu takka v jeden celek srú-

stávají zvláštnosti národní melodie s Dvoákovými rythmy
i prostedky technickými. Vším právem platí zde trase

:

Orchestr hraje všemi barvami. Dvoák stává se nástupcem
Berliozovým : totiž virtuosem na orchestr.

Vedle astji provozované a tedy známjší ady
první uchvátila zejména nkterá ísla ady druhé svou
náladovostí 1

Hráno bylo ízením p. Zemánka s obvyklou pesností,
íznostl a chutí. Vyprodaný sál a nadšené pijetí svdilo

o tom, že publikum naše nedá se zastrašiti stranickým
bojem a snižovánim talentu Dvoákova, aby tomuto ge-
niu za jeho velecenný odkaz se nepoklonilo. vka.

Koncert ^Holgera Brunsgaarda a Karen' Šandové.
V koncert eského umleckého klubu dne 23. ledna
pedstavila se našemu publiku dvojice dánských pvc
Karen Sandová a Holger Brunsgaard. Mezzosoprán
sleny Šandové nepostrádá úinku ani v jakosti ani
v objemu. Nejpíhodnjší pro slenu jest nižší a stední
poloha, která zní opravdu skvle. Ze svého repertoiru
zapla slena mimo jiné písn od P. Heiseho, v nichž
balladický tón dumného nordického rázu jest protkán
tkánmi jemného lyrismu, dále spolu s p. Brunsgaardem
dv duetta anglického — žel, málo slýchaného — klassika
H. Purcella a dvojzpvy z „Don |uana" a „Figarovy
svatby", které byly hlun akklamovány. P. Brunsgaard
má sytý, lyrický baryton, který vyrovnan zni ve všech
polohách, nepostrádá ohebnosti a dýše velostí a mk-
kostí. Zapl adu písní malo známých nám dánských
skladatel P. Heiseho, P. E. Langeho, F. Henriquesa, H.
Bórresena, jakož i Griegovu nenii „U hrobu matina".
Též zaslouženého úspchu vydobyl si p. Brunsgaard arií

Wolframa a modlitbou Valentina, kterážto poslední
obzvlášt dokonale podána byla. Klavírní doprovod obsta-
ral p. Štpán s obvyklou korrektností. E -n.

eský spolek pro hudbu komorní uspoádal veer
houslových sonát s klavírem. Frant. Ondíek, provázený
R. Famérou, zaskoil za eské kvarteto, jež ochromeno
nemocí prof. Vihana, nuceno je odpoivati. Náš nejstarší

virtuos a spolu nejlepší znalec hudby komorní nejdíve
pednesl J. S. Bacha c-moll sonátu. V poslední vt je

mnoho zdravého humoru a vtipu, jenž dosud nevyprchal.
Rovnž melodické volné vty nalézají oprávnného
obdivu.

M. Regera „Suita ve starém slohu" jest dobrou imi-

tací, až na mezivtu Larga, která je tuze modern
zbarvena.

Vine. lndy C-dur sonáta nabývá píliš lomených
barev svou celotónovou neuritostí. Pvab této novoty je

brzo seten, jelikož neskytá rozmanitosti.

Dvoákova F-dur, rhytmicky svží sonáta uzavírala
poad, jenž seznámil nás s novým repertoirem našeho
mistra.

Orchestrální sdružení v Praze provedlo pátou sym-
fonii Gustava Mahlera, ízením svého dirigenta prof. Ota-
kara Ostrila. A líí Mahler v páté symfonii nitro své,

i uštvaného moderního lovka vbec, iní tak svým
zpsobem. Volba jeho prostedk i otužilého posluchae
asto zarazí. Rozervanost jednotlivých vt je i zde, jako
ve všech jeho symfoniích. Naleznete hojné míst, nad nimiž
pokríte rameny, a naopak i mnohá jímající krásou a
ušlechtilostí. Mé mínní jest, že mohl i ml se Mahler
pi líení nejvtších duševních muk a otes vyhnouti
místm píliš otelým a hrubým. Také forma hoví tuze
povídavosti a následkem toho jeví asté délky a plo-

chosti.

Pi provádni Mahlerových symfonií, slyším-li je po-
nejprv, vyhýbám se zúmyslné tení jakýchkoli rozbor a

uvedení. Chci, aby na mne psobila hudba sama. Tak
se stalo i tentokrát a potvrzuji, že mj vlastní dojem
se dosti kryl s náhledy v rozboru projevenými. Jediné
v poslední vt vidím pouze jakousi mudrckou spokoje-
nost na konci života stojícího drsného horala.

Že prof. Ostril vysoko vytýil cíle „Orchestrálního

sdružení", je pi jeho prácemilovnosti pochopitelné. Že ale

dovede síly sdružení napnout! k tak obrovskému úkolu
a dovede je udržeti na výši zájmu pružné, neochablé, že

vítzn zmohou sily ochotník daleko pevyšující pe-
kážky, dokazuje, že je mužem pevné vle a inu.

trnáctý koncert eské Filharmonie náležel Josefu

Sukovi. Událostí bylo optné provedení „Pohádky léta",

jež od své slavné premiéry, ízené Kovaovicem, odpoí-
vala v archivu Pétidílná pohádka, vypravující o lété ži-

vota umlcova, jenž mnoho vytrpl a jemuž nová nadje
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vzkvétá, je vrcholné dílo Sukovo. Líení nabývá pekva-
pující jasnosti nálad, jež podporuje virtuosní instrumen-

tace. Naprosté ovládání barev orchestru je Sudovou ve-

likou pednosti a neomylnou pomckou, jednotlivé díly

pohádky jsou vlastn znamenitými symfonickými básnmi,
jež každá by mohla sama žiti svým vlastním životem.

Provedení bylo výborné.
Pohádce pedcházelo pt obraz z hudby k Zeyerov

dramatické legend „Pod jabloni", pi niž altové solo

zdárn zapla pí Božena Tmová a obtížné zpvy sbo-

rové obtav obstaral pražský „Hlahol".

Bohumil Vendler.

Nkteré referáty bylo nutno odložiti do ísla
píštího.

dopisy hhbhi
Víde. IV. symfonický koncert stedeního cyklu ví-

deského Konzertvereinu, ízený Ferd. Lowem, pinesl
Brahmsv dvojitý koncert pro housle a violoncello s pr-
vodem orchestru. Sólové party pipadly sestrám Harriso-

novým May a Beatrici. Koncert (op. 102.) sám vyznauje
se velice výraznou prvou vtou (allegro a moll) a celko-
vou pijatelnou stavbou snad pílišné holdování violon-

cellu jest tu na závadu solistickému úinu houslí, jež da-
leko jsou posunuty do pozadí a nepímo mají tak úel
dekorativní. Koncertistky byly mistrynmi svých nástroj,
zejména starší Beatrice Harrisonovo upozorovala na sebe
svým nezkroceným temperamentem pi ovládání violon-

cella, jež pod ženskou rukou zpívalo nezvykle divoce.

František Schreker ml tu z mladší svojí periody „Fan-
tastickou ouverturu" pro velký orchestr (z r. 1904), dílo

neobyejn komplikované, zachmuených, tajemných nálad
Orientu, kterému sloužilo za podklad snad nkteré vypra-
covaní Scheherazady z „Tisíce a jedné noci". Tenkráte
nejmladší projev mladé Vidn, který dnes posud dává zá-

ruku, že na brzkou operní práci Schrekerovu dlužno se
tšiti. Konená byla IV. symfonie Gustava Mahlera, jejíž

obsah tžko lze urití ; v každém pípad však dílo, jež mu-
síme vyslechnouti bez rzných tch pedpojatostí a ped-
húzek. Uvádi-li Dvoák do symfonie Furianta, je to zde
Mahlerv „Lándler" v místech, kde klarinety tak lidov
štbetají. Pro dnes nevím však, je-li to stejn tak poe-
tické jak se mi zdá býti u Dvoáka ten ohnivý eský
Furiant. Nejvzácnjší je tetí vta, bez valných kontrast
jako prvá, možno íci skorém vta klidu, v závru re-

signace, formáln na chaconn založená. Ve tvrté vt
pibrán je soprán líící na text z „Des Knaben Wunder-
horn" nebeské radosti, nebo rozkošnické, bezstarostné, já-

sající. Snad jedin tímto zde slavným výrazem dal by se
definovati celkový ráz symfonie.

Vácslav Hanno Jarka.

KONCERTNÍ ruch
Nové Msto na Morav. Uitelské jednoty hejtman-

ství novomstského poádaly v nedli 12. ledna šestý kon-
cert Hudebního sdruženi uitelského. Dirigent Karel Kon-
valinka. Program : 1 P. ajkovskij : Serenáda pro smycový
orchestr: Elegie, Valše, Finále, Sdružení. 2 B. Smetana:
Polky a J. Brahms : Uherský tanec . 6., pro klavír VI.

Rohlík. 3 F. H. Prume : Melancholie, pro housle a klavír,

Fr. Kadlec a VI. Rohlík. 4. K. Konvalinka: Ukolébavka,
A. Dvoák: Valík . 1. a J. Suk: Menuetto, pro smy-
cový orchestr, Sdružení. 5V J. Suk : Fantasie-Polonaise, pro
klavír, VI. Rohlík. 6. P. ajkovskij: Andante cantabile a
A. Dvoák: Valík . 4., pro smycový orchestr, Sdružení.

HUDBA CÍRKEVNÍ
Smeno. Provedeny byly tyto skladby v chrámu Pán:

O sv. ti krále. Missa: J. Blasel, Graduale: Tenorové sólo
A. Straka (pednesl p. uitel VI. Lipovský). Offertorium

:

Tenorové sólo dra J. Mácha (pednesl p. uitel VI. Lipov-
slcý). Pange lingua: O. Horník (E-dur). Odpoledne Ne-
špory. -- O Hromnice. Vykonány obvyklé obady sv-
cení svící a pak následovala : Missa: K. Seyler. Graduale:
L. v. Beethoven, Offertorium : dr. A. Dvoák (2 hl. pro
soprán a alt). Pange lingua:

J. Foerster (E-dur).

RUZNE ZPRÁVY WSIBBÍ
* Úmrtí. Dne 30. ledna zemel v Jindichov Hradci

uitel p..Fr. Enengel, starosta a sbormistr pveckého
spolku „ernín", inný a estný len celé ady spolk ve
vku 70 let. Zesnulý zasvtil celý neúnavný svj život

obtavé práci na poli menšinovém, sokolském a kultur-

ním. Jeho piinním hudební život v jeho okolí znan
rozkvetl, nebo po 50 let byl inným ve zpváckém spolku
„ernín", o njž získal si zásluh neocenitelných. Nebylo
národní myšlenky, nebylo kulturní práce, pi níž by se

nebyl radou i skutkem súastnil. Pro svou milou povahu
byl všude velice oblíben. Rána úmrtím jeho spolkovému
životu zpsobená dlouho nebude zacelena. Ztráty jeho

želi celé msto, Jak obrovská úast na poslední jeho

pouti dokázala. est budiž jeho památce

!

* Jubileum Karla Kovaovíce zaznamenává paížský
„Le Ménestrel" jako jubileum nevšedního významu. Oce-
uje veškery zásluhy mistrovy nejen jako skladatele, ale

zejména jako dirigenta, propagujícího a prvoadn pro-

vádjícího díla eských autor.
* Jóží Charváta „Tragedie florencká", nové hudební

drama na text .Oskara Wildea, pichystáno k prvému pro-

vedení na 6. února spoleností sdružených mést východo-
eských, toho asu v Chrudimi. O pijetí zajímavé novinky,

která budí všeobecnou pozornost, pineseme zprávu po
premiée.

* Hlahol vinohradský provede na svém mimoád-
ném koncert, ízením sbormistra Karla Nedbala, v pátek
dne 7. bezna ve Smetanov sále Obecního domu král.

hl. msta Prahy Handlovo oratorium „Juda Makabejský".
Sborovou ást, jíž v tomto oratoriu pipadá znaný podíl,

zpívati bude lOOlenný smíšený sbor Hlaholu vinohrad-
ského, orchestrální part obstará Symfonický orchestr,

klavír (clavicembalo) hraje p. Richard Veselý, varhany
p. R. Ctimelíek, krom toho spoluúinkuje dtský sbor
Umlecké výchovy na Král. Vinohradech. Sólisty oratoria

jsou sl. M. Kottnauerová (soprán), pí B. Tmová (alt),

sl. A. Krombholzová (alt), p. Fr. Jelínek (tenor), p. jar.

Karbulka (bas), p. J. Žlábek (tenor), p. H. Slavik (bas).

Provedení tohoto klasického oratoria, dnes již tém
170 let starého, však pes svj vk mocn psobícího,
bude pro Prahu hudební událostí, nebo v eském jazyce
již dlouhou adu let žádné Handlovo oratorium v Praze
provedeno nebylo.

* Literární práce. V ísle 9.— 10. „Smetany" teme
posudek o koncertu „eské Filharmonie", která hrála
Dvoákovu „Symfonii E-moll". Pan Jos. Bartoš, patrn
u vdomí, že otázka dvoákovská mže býti rozhodnuta
jen „literární prací" (! !), podrobil Dvoákovu
symfonii E-moll velezajímavé kritice. A tento jeho po-
sudek je charakteristickým pro celou stranu tak zv. v-
decké kritiky. Neznalost vci, popletenost pojm, ba
naprostý nedostatek tch nejprimitivnjších hudebních
vdomostí, to jsou píznané známky posudku p. Barto-
šova. Rozumí se samo sebou, že pi zhodnocováni
na p. Foerstra (Slavnostní ouvertura) nesmlo scházet
souasné znehodnocování jiného eského sklada-
tele, zde Suka a jeho „Pragy".* Kritik „vdec"~ze školy
prof. Nejedlého nemže jinak než íci : skladba Foerstrova
je krásné dílo, proti nmuž je skladba Sukova dílo

mizerné. To je vše. V em ta krása nebo mizernost zá-
leží, do toho patrn nikomu nic není. Nesmírn ducha-
plné je pirovnáváni Dvoáka k Mahlerovi (!). V tom
utloukání jednoho skladatele druhým je p.. Bartoš spe-
cialistou. Zde však v posudku o koncertu eské Filhar-

* Viz referát o koncertu „Klubu pátel lidové osvty".
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monie psobí to zvlášt komicky. Tam teme : „Vy-
trhnouti ze symfonie takového Mahlera jednu vtu, zna-
menalo by vytrhnouti jeden úd z tla ; u Dvoáka nejenom
uiníš tak beztrestn, nýbrž vc tím jen získá". (?) Pan
Bartoš tu zase zapomnl íci, „ í m taková beztrestné

vytržená vta u Dvoáka získá". Ostatn milý pane dr.

Bartoši, jste na omylu. Každý hudebn cítící lovk najde
více spojitosti mezi vtami V. Dvoákovy symfonie, než
mezi vtami VII. symfonie Mahlerovy. U této poslední
lze však jiti ješt dále. Zde mohl by zajisté každý bez-
trestn u prvé Nachtmusik (II. vta) napsati teba
„Friihlingsklánge" a u druhé (IV. vta) „Herbstklange"
nebo také naopak a vc tím — neeknu získá — ale

také nieho neztratí. Jsem pesvden, že pp. vdetí
kritikové našli by jist pro navrhované názvy njaké
poetické odvodnni ve stylu pána z Helfert. Pan Bartoš,
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| Sklad a pjovna 1

I pian a pianin I

| Výmna obehraných nástroj. |
| Pi záruce též na splátky. |

1 Opravy. Ladní.
|

Cenníky a rozpoty zdarma. |
= Jen nástroje nejpednjšich firem za ceny levné. §

1 Mojmír Urbánek v Praze II, %
= komorní dodavatel, =

Jangmannova tída, íslo 34.
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„jako lovk doby pohnuté, touží po hudb, jež prožívá
krise, jaké i jemu prožívati bylo souzeno, jemu prý
Dvoákova hudba nepovídá v takových konvulsích mo-
derního lovka." K tomu lze jen podotknouti, že trpí-H

nkdo kemi (konvulsivnimi záchvaty), pati do sana-
toria a ne do koncertní sin. O takových nemocech
ovšem Dvoákova hudba nepovídá pranieho. Tato
upímnost p. Bartošova se nám zamlouvá. Nyní aspo
víme, co páni ze školy prof. Nejedlého u Dvoáka hle-
dali a eho u nho postrádali. Pravdu má p. Bartoš, hudba
Dvoákova je opravdu z jiného šastnjšího svta, než ve
kterém žijí pp. Bartoš et cons. Pednášeti o „k o n-

v u 1 s i c h", je vcí profesor medicínské fakulty a ne
hudebního skladatele. V. N.

* Není nad dslednost. Ve sporu o Dvoáka pi-
chvátal do boje také p. Hubert Doležil. V nkolika sloup-
cích posledního (11. ísla) „Smetany" uvádí ze všech kon-
in svta sebrané úryvky kritik — ovšem — Dvoákovi ne-
píznivých. Úryvky ty vytrženy z celku ztrácejí pirozen
velice asto smysl, to ale je vcí vedlejší, jen když se
tím poslouží úelu. Páni utíkají se tedy k cizin —
patrn jim vlastní rozum už nestaí — a tu se stal jejich

dslednosti malheur. Obrátíme li ve jmenovaném ísle
„Smetany" list, teme tam ve stati podepsané V. H. (VI.

Helfert)*) následující vtu : „Ovšem, lidé slabí a
malomocni hledají vždy pomoc ciziny
v t c h t o v éc e c h,**) nebo jim jich vlastní
rozum nestaí. Top r ožíváme v nynjší afé-e dvoákovské zvláš pouné; slavným
protestem poínajíce, mobilisuji proti
nám „Dvoákové i" úsudky /. ciziny ovšem
z Nmecka: Habeant sibi — takového ne-
dstojného stanoviska nikdo z nás jim ne-
bude závidt." To se pece povedlo. Na jedné stránce
pan Hubertus Doležil potírá „dvoákovce" doku-
menty z ciziny a na druhé pán z Helfert praví, že to,

*) Em. Chvála „Tschechische Musik".
**) Rozumj „v našich domácícli sporech".

co dlá p. Doležil dlají jenom lidé slabí a malo-
mocní. Není to ovšem poprvé, kdy páni z hudebního
listu „Smetana" ubližují vlastnosti, jež se zove „dsled-
n o s t",*) ale tentokráte je to pípad nadmíru pouný.
Pan Huber Doležil ml nedávno spor o Nováka s jednim
spoluredaktorem „Smetany" (prof. Zichem) a nyní zase
netrefil do noty druhému. To je osud zly, pane Huberte
Doležile.

* Na oslavu 50. narozenin Felixe Weingartnera ustaví
se práv v Berlín, kde umlec ml s král. pruským in-

tendantem Húlsenem affairu, velký orchestr, který by dá-
val Weingartnerovi možnost dirigovati vtší díla. Ku sporu
Weingartnerov pináší masopustní íslo „Blaueste Nach-
richten" podaený humoristický dopis Hulsenv, který
osmlujeme si otisknouti v pekladu: Milý Felixi! Kopu
blahopejných list jsem obdržel ku svému intendantskému
jubileu, ale žádný z tchto nesetných pípis není tak
mému srdci milý, jako Tvé pohnutlivé ádky. Diky! Vzne-
šený Felixi! Milion dík! Vidiš, nyní mohu ti oteven
íci: Když si ješt v mých zdech pebýval, ml jsem Té
od srdce rád, ale nyní, když jsi pry, mám Té stokráte
radši. Cítím se s Tebou býti tak úzce spíznn a nyní
vidím též, že jest pece mnoho pravdy na starém rení,
že píbuzní se pes to lépe snášejí, jsou-li dále od sebe.
Též já si pál, my dva bychom pišli ješt dál od sebe,
abychom se proto ješt lépe snésti mohli. 30 kilometr
mezi Berlínem a Fúrstenwalde nejsou ješt niím. V Joko-
ham ml bys taktovku tímati, a v Honolulu Eroiku di-

rigovati — to je mé upímné páni! Tak srden gratu-
lovali mi k mému desítiletému berlínskému intendant-
skému jubileu. Mé nejvroucnjší obapolné pání jest: Kéž
bych mohl Tob brzo a práv tak upímn gratulovati
k desítiletému kapelnickému jubileu jako dirigentu

Beethovena v Honolulu! Až potud o obtavém pátelství
Tvj Botho.

* L'Orfeo sdluje, že Giordanova práce na opee „Ma-
dame sans Géne", velice pokroila. Psána jest na text

Renata Simoniho. Poátkem léta t. r. odebée se dirigent

Toscanini do Bavena, kde nalézá se v zátiší Giordanova
villa, pro pokyny a vypraví ji dle skladatelových intenci

v masopust 1914 v Metrop. Opera House v Novém Yorku.
* Akademie sv. Cecilie, jak jsme již sdlili, pozvala

nkteré nmecké dirigenty ku ízení svých sériových kon-
cert. Tohoto estného pozvání dostalo .se i Oskaru
Nedbalovi a týž nalézá se již na cest do íma.

* Hrab Wittgesteln napsal operu „Antonius a Kleo-
patra", která provedena bude na král. dv. divadle v Stutt-

garte, nebo král to poruil . . .

* Profesor hry. na dudy. Anglické listy pinášejí
fotografii statného Skota v národním kostumu. Tento
slavný muž je náelník dudák od 2. setniny gardy Skot-

ské, p. W. Ross, jenž byl právé jmenován profesorem
hry na dudy Jeho Královského Velienstva korunního
prince. Stalo se tak na páni ddice anglického trnu, že
náelník dudák dvakrát týdn dojíždí do Oxfordu vy-
uovat prince ušlechtilé he na dudy. Praví se ostatn,
že celá rodina královská, poínaje králem, miluje tento

hudební nástroj. Nu, doufejme, že konen i dudy zase
jednou pijdou do módy.

* 161etý Korngold ml již. též svj týden v Kolín
nad Rýnem. Provedena byla : „inoherní ouvertura", kla-

vírní trio D-dur, „Pohádky" pro klavír, „Sinfonietta" a
„Snhulák".

* „Parslfal" proveden v pátek 24. ledna 1913 pece
v Monte Carlu. Chystá se v Théátre de la Monnaie
v Brusselu a de la Scala v Milán. Pozoruhodno, že
k prvým provedením v Brusselu bude vzat zetel k bay-
reuthskému zpvákovi Henselovi (Parsifal) a berlínskému
dirigentu Lohsemu.

* I. mezinárodní hudební paedagogický kongres
bude ve dnech 26.—30. bezna v budov parlamentu
v Berlin.

*) Viz na p. „Smetana", ro. III., str. 4. a II.,

o Siegfriedu Wagnerovi. (Srovnej „Dalibor", roník 34.,

str. 323.)
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mm SPOLKOVÉ ZPRÁVY £sfc

Pvecký spolek „Hlahol" pražský vydal výroní
zprávu za rok 1911—12. Ve zpráv o spolkové innosti,

podávané jednatelem, akcentován zvlášt bližší styk, který

„Hlahol" navázal v uplynulém roce s eskou Filharmonií

pi devíti výkonech, v sedmi rzných skladbách. Jest to

zajisté zjev více než potšitelný a lze si páti, aby styk

ten potrval a stal se ješt užším a astjším. Ostatní ást
výroní zprávy vyplnna jest obvyklými rubrikami : Zprá-

vou pokladniní, zprávou sbormistrovou (Jaroslav Kika),
výatkem ze stanov, zprávou (archiváovou a seznamem
lenstva.

Zpváky spolek „Perub" v Perov vydal pa-

mtní spis na oslavu svého padesátiletí. (Založen 1862.)

Obsahuje nejprve vylíení innosti r spolku za uplynulé pul

století — byla bohatája významná : Krom program kon-
certních (z vokálních dl snad nejvtší byla Dvoákova
„Svatební košile"), v nichž tvorba eská zejména akcen-

tována, provedeny i zpvohry: „V studni" (1906), „Pro-

daná nevsta" (1908), „Hubik3" (1909), „Dalibor" (1911)

a „Starým Ženich" (1911). Spolku v novém padesátiletí

zdar

!

Vstníku „první eské pvecké a hudební župy"
ís. 49. pináši^mimo jiné program XX župniho koncertu,

který bude konán v Jilemnici 22. ervna^ 1913. Skladby
vesms pvodní, nejzajímavjši „Píse Cech" od mla-

dého, nadjného Jskladatele jos. Omáky a Vítzslava No-
váka „Ranoša". - /.

Opava. Pvecko-hudebni spolek „Kižkovský" uspo-
ádá na oslavu svého 251etého trvání dne 9. února jubi-

lejní koncert, na nu ž provedena bude Smetanova „e-
ská píse" pro"smíšený sbor s prvodem orchestru a

Blodkova zpvohra „V studni". V této úinkují sleny
Gerlichová a E. Gudrichová a pp. Cyril Pavl a Miloš

Rotter.

Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-

dává Frant. Šurát, stavitel varhan, . Budjo-
vice, Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy
a ladní provádí svdomit za ceny solidní. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty

k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)

mmm
j

školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
i zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

i V. F. EROT A MJiOVÉ v Hradci Králové.

S Nejdokonalejší hudební nástroje ze deva i kovu.

SwMlimiimi >!!! i

m
KLAVÍRY

FúmtmOWA PIAN! NAmmimov harnonia
dostati lze ve všech lep š ich skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvo. továrny V L9BAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
Založeno 1859. ZaSoSeno 1859.

HRADEC KRÁLOVI

1364.
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Hudební novinky
nákladu 9

MOJMÍRA URBÁNKA.
gtig- Znamenitá uebná a zábavná po-
mcka klavírní. - Instruktivní vydáni

s prstokladem a bez oktáv. "^W

z písn do písn.
Tré postupných vínk ku poteb pi poáteném
vyuování klavírním ve form smsí. Upravil EM.

VESELÍK.

Stupe I. K !•— no.

20 národních písní s podlož, textem

:

1. Ováci. 2. Když jsem husy rásala. 3. Už je to

udláno. 4. Jestli mnev ráda máš ,5. Proto jsem si

kanafasku koupila. 6 ekni jí. 7. Sel tady ml dudy.

8 Šaryvary. 9. Zima bylo. 10. Ztratila jsem hné
tynku. 11. Sedla pod borovikou. 12. Jámám holu-

biku. 13. Káa Kulichova. 14. Hop, holka, svlíkej ka-

bát. 15. Hop, holk*, mazej boty. 16. Brati, brati.

17. Já mám kon. 18. Je-li pak to pravda, nebo ne?
19. Letla husika. 20. Já nechci žádného.

Stupe II. K 1 20 no.

20 národníci) písní s podlož, testem

;

1. Na tej louce zelený. 2. Pásla oveky. 3. Sil jsem
proso. 4. Jeníku, bloudíš. 5. Jen se mn má milá

dobe chovej. 6. Hnvej ty se na m. 7. Když jsem

já ty kon pásal. 8. Když jsem já k vám chodívá-

val. 9. Žalo dve, žalo trávu. 10. Nejsi, nejsi. 11.

Ach, není tu. 12. O, Velvary. 13. Jsem z Rakovníka.
14. Adámku náš. 15 Já mám pknou zahrádku. 16.

Na Bílé Hoe. 17. Za vodou. 18. erné oi, jdte
spát. 19. Pcd našima okny. 20. Žežulika kuká.

Stupe 111. K 1-50 no.

30 nor. písni s textem a hymny:
1. Kde domov mj? 2. Kde mj je kraj? 3. Tážete se,

pro jsem Slovan? 4. Bývali echové. 5. Tšme se

blahou .nadlí. 6. Pijde jaro 7. ervená ržiko. 8

Nad Berounkou. 9. Horo, horo. 10. Vyletla holu-

bika. 11. Mla jsem holoubka. 12. Hajej, mj
andílku. 13. Chovejte m, má matiko. 14. Já husá-
rek malý. 15. jede, poštovský panáek. 16. Ráda,
ráda. 17. Ach, synku. 18. Když jsem plela len. 19.

Hrály dudy. 20 Pod dubem. 21. Holka modrooká.
22. Haj, husy, ze pšenice ! 23. Já ne, to ty. 24. Váša
slouhu. 25 Šla Nanynka do zelí. 26. Rakouská
hymna. 27. Ruská hymna. 28. Anglická hymna. 29.

Marseillaisa. 30. Hej, Slované !

Jest to první, tedy ojedinlá sbírka, svého druhu
v eské literatue. Každý zaáteník pi druhé,
tetí hodin stává se již malým virtuosem. Um-
lecky krásná úprava mistra Wierera upoutá

zvlášt mile dtský svt.

Proti pedem zaslanému obnosu franko ti všech
knihkupc zvlášt u

nakladatele Mojmíra Urbánka
v Praze II., Jungmannova 14.

Novinky!
EDICE M. U.
Kubát, 13 malých koncertních kus pro housle

s prvodem klavíru. Cena K 3*60

Hašlerovy Staro-
pražské písniky.

Pro zpv na klavír (nebo kytaru):

3 sešity po K 1*60.

Pro orchestr nebo dechovou hudbu:
I. a II. sešit po K 3 60.

Texty s nápvy k písním jednotlivým po 20 hal.

Sešit 1. 1. Po starých zámeckých schodech. 2. Ty
petínské strán. 3. Zvoneky v Loret. 4. Když
šel pan Johannes.

Sešit II. 1. Když nad Prahou se veer uklání. 2.

Kdybys ty mi chtla dát. 3. Není lepší jako z jara.

4. Vdávala se jedna panna. 5. Panna Veronika.
Sešit III. 1. Než jablo odkvete. 2. Na velkope-

vorském námstí. 3. Píse o kocourovi. 4. Ztra-
cená láska. 5. Vojenská.

KABARET
Sbírka zpv s prvodem piana.

. 20. Diskrétní romance. (Vyskoil-Vašata.) Spi v.
neoblig. cella K 180.

„21. Ballada o smutné princezn a o pancíi
s trojím zámkem. (Rž. Nasková.) K T50

„ 22. Svatební cesta. (Rž. Nasková.) K 1-50.

„ 28. Ballada o chudé pradlen a její dcei
švadlen. (Hašler-Vašata ) K 1 50.

„ 29. Vyšehradská skála. Jedna „novopražská".
(Hašler Vašata.) K 150.

Album pro orchestr.
národr, potem 15 (též rakouskou a francouzskou)
a Kmochv pochod „Lví silou". Cena K 4"—.

Písniky ze Staré Prahy
pro 1 hlas s prv. piana napsali Balák a Provazník.

Cena K 160.
Texty s nápvy po 20 hal.

1. V Malvazinkách. 2. Na Kohoutku svatovítském.
3. Pan Anton. 4. V zlaté studni. 5. Historie o znu-

dném mládenci.

Starý, Vítzství Slovan. Hymnický pochod. Pro
oiano 80 hal., pro orchestr K 2 -—

.

Vašata, Píse o mé milé, pro 1 hlas s prvodem
piana. 1. Má milá, co to v tvái máš. 2. Na té

vaší zahrádece. 3. Když té vedli ku oltái.

Cena K 2-40.

Seznam zdarma. - Zásilky na ukázku i na splátky.

Hudební a klavirnf závod

Mojmír Urbánek, Praha
komorní dodavatel.

Jungmannova tída, Hlávkv palác.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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VOJTCH KVAPIL:

POVST O TRISTANOVI
U RICHARDA WAGNERA.

K provedení „Tristana a Isoldy" v Národním divadle.

Te však padají všechny ohledy na svt, moc,
slávu, vnjší lesk, est, rytíství, vrnost a pátel-

ství, nyní již nenáležejí tomuto svtu, nyní již smí
spadnouti neproniknutelná rouška, halící jejich nitro.

Na prahu hrobu a noci jest svt se svým kla-

mavým svtlem denním bez moci nad jejich

láskou, která musí býti projevena aspo v tomto
posledním okamžiku — a tak si padají milenci

ve žhoucí objetí. — Než potmšilý den vyrval

smrtící jed z jejich rukou: Brangaena v zoufalství

a chvjíc se hrzou ped dsným úmyslem své
velitelky, zamnila v poslední chvíli nápoj smrti za
nápoj lásky a vidí te následky svého klamu. Ona
ovšem ví, že nápoj lásky roznítil kouzelným zp-
sobem lásku v srdcích Tristana a Isoldy, ve skute-
nosti však jen domnlá blízkost smrti
pivedla lásku již dávno na dn srdcí doutna-
jící k doznání. Kdyby byla Brangaena v osud-
ném okamžiku podala milencm místo jedu libovolný
nápoj jiný, byl by stejn psobil jako nápoj lásky.

Moc jeho nespoívá v nm samém, nýbrž v mylném
pedpokladu Tristana a Isoldy. Že Brangaena v kou-
zelný úinek nápoje ví, není ješt dkazem, že
úinek ten tu skuten jest. Cha jest pravou dcerou
povrené své doby, podobn jako i Marke sám
ví, že neblahá láska Tristana a Isoldy byla vzbu-
zena kouzlem

;
jen tak si mžeme vysvtliti tu okol-

nost, že Marke odjouští na konci jeJnání tetího ze
srdce milencm, podle jeho názoru nevinným, když
mu byla Brangaena svila tajemství pvodu jejich

lásky. Kde však Tristan nebo Isolda sami se zmi-
ují o nápoji, jest vždy patrno, že oni rozumjí lépe
všemu, co se pihodilo, ponvadž znají všechny ty

svoje boje duševní ped požitím nápoje, o nichž
mají ostatní nemají ani potuchy.

Všechny ostatní odchylky Wagnerovy od stedo-
vké povsti jest možno odbýti již strunji, pon-
vadž samy sebou plynou z tohoto základn odchyl-
ného pojetí látky. Jednání druhé pedvádí jedinou
scénu lásky a zárove její prozrazení místo dlouhého

líení v eposu. Isolda stala se chotí Markovou, avšak
láska její k Tristanovi trvá. V pekrásné, poesií pí-
mo hýící scén noního dostaveníka, v hluboce
filosoficky založeném dialogu docházejí milenci opt
k vrcholnému bodu celé své fiioiofie lásky, k po-
znání, že jen smrt z lásky mže ukojiti jejich mi-

lostnou touhu. Píležitost k realizování tohoto závru
naskýtá se brzy: zrádný pítel Tristanv Melot,

v nmž stlesnil Wagner všechny ty etné protivn ky
milenc v povsti v osob jedné, pivádí Marka, aby
se pesvdil o neve Isoldin. Tristan, stží se

vzpamatovav ze snu lásky, pochopiv, že to nejsou
pízraky denní, nýbrž holá skutenost, vrhá se do-
brovolné na me Melotv. Smrt jeho je dobrovolná,
úmyslná, ne nahodilá jako v povsti, jest jen nutnou
konsekvencí jeho lásky.

Než jako nemohl Tristan bez Isoldy žiti, tak
i umití bez ní jest mu nemožno. Tetí jed-

nání zavádí nás na nádvoí jeho hradu Kareolu,
kam byl vrný zbrojnoš Kurwenal svého tžce zra-

nného pána dopravil. Naposledy se vrací Tristan
k životu. Slyšel již sice, jak se brána života s ra-
chotem za ním zavírá, avšak Isolda dlí posud na
tomto svt, v íši dne a svtla sluneního. Ona ho
volala k životu zpt, aby s ní spolen se odebral
do íše noci. Kde jest, pro tak dlouho nepichází?
Kurwenal pln radosti, že Tristan zase ožil, chvatn
mu vypráví, co se všechno v posledních dnech stalo,

a že již také poslal spolehlivého posla pro Isoldu.

Každou chvíli již mže pastý na stráni za zdí hra-
dební stáda pasoucí oznámiti veselou melodií své
pastýské pišfaly, že se na obzoru ukázala lo, pi-
nášející Isoldu, aby zahojila ránu svého miláka.
Isolda pijde! Isolda zacelí na vky krvácející ránu
jeho srdce. Což nevidí Kurwenal lo jako šipka
letící po hebenu vln? Pro nespchá Isold vstíc?
Než nevýslovn truchlivé tóny pastýovy šalmaje
znova a znova dokazují, že vše to jsou jen horené
sny pedráždné Tristanovy fantasie. Než konen
se ukáže na obzoru lo. Napjetí se stupuje kaž-
dým okamžikem. Již zahnula lo za nebezpené
úskalí, již vplula do klidného zálivu, již pistála
u behu a Isolda hbit vyskoila na pevnou zem.
Zatím co Kurwenal spchá picházející vstíc, po-
vstává Tristan s napjetím všech svých posledních
sil s lože a pln horené nedokavosti strhuje obvazy
se své rány. Nech již tee život rudým proudem,
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vždyf již tu jest ta, která ho doprovodí na jeho po-

slední cest, která s ním vkroí do brány smrti.

Vrávoraje spchá Tristan Isold vstíc, klesá do je-

jího náruí a umírá s jejím jménem na tuhnoucích

rtech.

Než v tom pijíždí druhá lo, král Marke sám
spchá spojit na vždy ruce nevinn se milujících,

zvdv od Brangaeny tajemství nápoje lásky. Pináší

odpuštní a život, nachází však zniení a smrt. Zde
leží mrtev Tristan, na jeho prsou v bezvdomí Isolda;

mrtev leží i Kurwenal, který s meem v ruce vrhl se proti

picházející družin Markov, domnívaje se, že pí-

chod jeho znamená nové nepátelství, skoHl zrádného

Melota a sám korunoval svou vrnost tím, že Tri-

stana i v smrti následoval. — Naposledy procitá

Isolda z bezvdomí, avšak nevidí již, co se kolem

ní dje, neslyší již Markových slov odpuštní; její

duše již náleží jinému svtu, kde ji Tristan oekává.
S dojemným, tichounce doznívajícím zpvem klesá

zvolna v nárui Brangaenin na prsa mrtvého mi-

láka, duše její opouští tlo, aby spchala za duší

jeho a spojila se s ní ve vnosti, beztlesn, prosta

všeho pozemského žalu a trudu. —
Pro úplnost zbývá mi ješt zmíniti se o jiných

vlivech na Wagnerova „Tristana" mimo vlivy již

uvedené, které se asto pedpokládají. Jest to ze-

jména Friedrich Rober (napsal roku 1838 tragedii

„Tristan und Isolde"), Novalis („Hymnen an die

Nacht"), A. v. Pláten (nártek dramatu o Tristanovi),

K. L. Immermann (napsal epickou báse „Tristan

und Isolde"), Anglian Matthew Arnold („Tristram

and Iseult", epos, 1852) a j. Vliv tchto a jiných

básník omezoval by se ne tak na celkové pojetí

dje, jako spíše na jednotlivosti (akoliv neize vždy

s jistotou rozhodnouti, nebží-li jen o shodu naho-

dilou) a není mi možno pro nedostatek místa šíe se

o nm rozepisovati. Odkazuji v tom ohledu na vý-

tený spis Dr. W. Golthera „Tristan und Isolde in

den Dichtungen des Mittelalters und der neuen Zeit",

Lipsko, 1907, který vypisuje zevrubn djiny o Tri-

stanovi od nejnovjších jejich poátk až do doby
nové a obsahuje též obšírnou sta o „Tristanu"

Wagnerové.

WM DIVADLA IH
NÁRODNÍ DIVADLO.

Uvedení „Tristana a Isoldy", nejvelkolepejší a zárove
nejdramalitjší apotheosy lásky dvou po sob toužících

bytostí v smrti, „všecko toužení a chtní utišující", uko-
jeni tužeb naleznuvších, zárove i nejmodernéjší opery,

jež souasn znamená i vyvrcholení a nejpregnantnjší
uplatnní Wagnerových zásad hudbodramatických, bylo

novým, velevýznamným lánkem onoho mohutného etzu
imposantní a prvoadné úspšné práce Kovaovicovy, jež

poala znovuuastudováním Smetany, pokroila rehabilitací

Dvoáka, uvedením Fibicha, uvedením Strausse — nedávno
pak na chvíli ustala v horeném úsilí, aby nám uvedla
„Mistry pvce" v provedení dosud neslyšeném a naerpavši
nnvých sil, dovedla nás k „Tristanu". Kam postoupí dále
— to rádi ponecháme geniální individualit Kovaovicov,
pedem jsouce pesvdeni, že pjde stále ku pedu.

Zmiovati se o „Tristanu" po stránce libretístické

i hudební obšírnji, bylo by zbyteno tím spiše, že a-
sopis náš pináší po té stránce pojednání k informaci po-
staitelné. Pipomínáme jen tolik: útisky, protivenství a
nesetné pekážky, které bylo Wagnerovi pekonávati
nežli se mu podailo dosíci aspo kompromisn dstoj-
ného provedení „Tristana", byly jen pirozenými dsledky
objevení se nového genia, propagujícího ideje nové, ne-
tušené a ponvadž ony práv v „Tristanu" vyvrcholily,

byl i proti „Tristanu" boj nejúpornjší.
Pakli snad i dnes, kdy propagací nejmodernjších

prací Kovaovicovou zásluhou niveau duševního poroz-
umní i u vrstev nejširšich o notné plus bylo pozvednuto
a kdy zejména vzorným a mistrným provádním Strausse
pda pro plodné vzklíení semen hudby Wagnerovy dosti

vydatn byla zkypena, pakli snad setká se tu i tam
„Tristan" s nepochopením, pak tkví toho píina v pevaze
spletité práce motivické a thematické. Motiv i thema vy-
žaduji ducha — a toho obyejn dav postrádá. Nicmén
zpsob, jakým u nás „Tristan" byl proveden, a priori po-
dezeni nepochopení vyluuje.

„Tristan" pouze vnjší viditelnou scénou operu pi-
pomínající, pedává hlavní slovo orchestru, jenž jest tu

nejdúležitjším faktorem v pravém slova smyslu. Jeho
„vná melodie" jest zpvními hlasy stylu nejryzejšího

„Sprechgesangu" dle nálady klesajícího i stoupajícího,

jen tém jaksi podepena a provázena. A jako je orchestr
faktorem hlavním, tak je také i nejzajímavjším a nejob-
tížnjším. Vzpomeneme-li vlastních slov Wagnera, jimiž

on sám „Tristanv" orchestr charakterisuje „die rastlos

auftauschenden, sich entwickelnden, verbindenden, tren-

nenden, dann neu sich verschmelzenden, wachsenden,
abnehmenden, endlich sich bekampfenden, sich umschlin-
genden, gegenseitig fast sich verschlingenden musika -

lischen Motive, welche ein zwischen Musserstem Wonnen-
verlangen und allerentschiedenster Todessehnsucht wech-
selndes Gefiihlsleben ausdrucken" — pak pochopíme a
oceníme teprve titanskou práci Kovaovicovu, jenž z tohoto
víru a chaosu zvukových barev, z té zmti themat i mo-
tiv vyzvednul v obdivuhodné plastinosti svrchovan
realistický reliéf celé bohaté partitury, jež zejména
v druhém aktu pímo hýí, kdy bujná krev orchestru tisíci

tepnami ve a každý nerv v zvuný tón mní. Tu teprve
jasn vystoupilo nejen Wagnerovo umní tvrí, ale i ge-
niální reprodukce Kovaovicova v oslující zái vlastni

velkoleposti.

Eruptivní fluidum nedostižné vniterní síly Kovaovi-
covy hudebnosti i jeho umleckého temperamentu, jevilo

blahodárný vliv i na všech úinkujicich, kteí se zápalem
a zjevnou rozkoší kochali se vlastní reprodukcí, ze všech
sil se snažíce, aby co možná dostihli svého geniálního
vdce.

Pí Slavíková byla pvabnou, pi tom však majestátní,

zase i vášnmi hýící Isoldou a uplatnila jak vydatný
svj orgán, tak i hereckou vervu imposantními gesty

v mnohotvárn vášnivých výbuších prvého aktu, zejména
pak v milostném duettu aktu druhého, kde byl ji zdatným
partnerem v partii „Tristana" pan Schiitz, jenž mimo to

s úspchem ovládnul dramaticky vypjatou scénu umíráni

v jednání tetím. Partie oddané Brangeny, jak hlasovými
tak i dramatickými požadavky ne práv vdná, spoívala
v spolehlivých rukách pí Horvátové. Pan Chmel byl výborný
zejména v tetím aktu jako strážce umírajícího Tristana.

Panu Hummlovi leží dobe po stránce pvecké úloha

krále Markeho. Ostatní menší úlohy nezstaly nieho
dlužny požadavkm, jaké mžeme klásti silám jevišt rázu
„Národního divadla".

Režie p. Poláka ve všem vyhovovala. Výprava byla

nejen stylová, ale i celkem v barvách dobe sladná.

Orchestr konal pod Kovaovicovou taktovkou pravé
divy. Hýivost i rafinovanost orchestrálních barev i jejich

nejjemnjšich odstín pišla k plné platnosti.

Pozdní novinka pijata byla velmi úspšn. Nadšení
jásalo odevšad vstíc a platilo zejména Kovaovícovl, jenž

diriguje žil a reprodukuje spolu tvoil a „Tristanem" po-
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ložil nový pomník k nehynoucím památníkm vlastního

umní reprodukního, za jejichž existenci celá hudební
eská veejnost jeho geniálnosti vdí a pozvedl celý

umlecký náš ústav zase o hodn blíže k oné záivé met
absolutní dokonalosti, kterou si za cíl vytkl a k niž od
prvního momentu své psobnosti v našem divadle ne-

ohrožen a se zdarem kráí. Vladimír Knittl.

ESKÉ DIVADLO V BRN.
Fibichova „Šárka" byla zde provedena již koncem let

90tých zásluhou iditele Laciny. Po tikrát zmizela na
delší dobu z repertoiru, takže dnes, po více letech opt
provedená,, psobila jako novinka. A to je práv chybou.
Fibichovu Šárku páli bychom si míti stále v reperto ru

a neškodilo by i „Boui" a „Hédy", které u nás také pro-

vedeny byly, obas opt provéstl; zasluhovaly by této

pozornosti nejen svou cenou, ale také proto že provedení
v jediné sezon je úpln bezvýznamno, nejedná-li se

o dílo, které vtší pozornosti nezasluhuje.
Provedení „Šárky" bylo pro naše divadlo velmi

estným. iditelství opatilo novou slušnou výpravu a pro-
vedení hudební ásti mohlo uspokojiti i písného posuzo-
vatele. V prvé ad byl to výkon pí Svobodové v titulní

úloze, s kterým by se naše primadoma všude mohla po-
chlubili. Rovnž výborným byl p. Fiala v úloze Ctirada.

Vynikl nad pedešlé pedstavitele této úlohy také tím, že
vedle znamenit provedené ásti pvecké podal postavu
správn i herecky, v kteréž píin je úloha dosti ne-
snadnou. Také Vlasta si. Provazníkovy, Pemysl p. Králv
a žrec p. Wildv pln odpovídali požadavkm díla. Proti

dívjším dobám daleko více uspokojilo provedení menších
úloh družek Vlastiných a také sbory nezavdaly píiny
k vážnjším výtkám. Orchestr za ízeni kapelníka pana
Winklera hrál velmi pkn, takže provedení „Šárky"
v celém rozsahu zasluhuje pochvaly. — vs.

NMECKÁ DIVADLA.

Zázrak. (Das Mirakel.) D va akt y a m ezi hra
od K. Voli m oellera. Scénoval M. Reinhardt.
Hudba od Engelberta Humperdincka. Dirigent
Schirmer. Poprvé 25. ledna v nmeckém di-
vadle.

Jednu z attrakcí vídeského eucharistického kongresu
pedvedl nám Vollmoellerv ensemble na zdejším n-
meckém divadle. Toto disponuje hlubokým jevištm, což
jest conditio sine qua non takové ferie. Možno zde mlu-
vili o pravé pastv pro oi, neb jinak nelze oznait tento
kabinetni kousek regiseurského umní Reinhardtova. Vše
vypoteno na efekt za asistence velké komparserie, v n-
meckém divadle však ješt nepostaující. K tomu hluku a
kiku pustí ješt ti oslující quasi reflektory v pausách
mezihry do hledišt. Bolí vás z toho na konec hlava . . .

K této ferii napsal starý „machr" Humperdinck musikální
doprovod a refigiosni chorály. Zaíná varhanním preludiem
a vypluje pevlékaci pausy pedstavitelky obou hlavních
rolí tumultem v orchestru. Po hudební illustraci dje ani
stopy mimo nesmlý pokus ve scéné ped soudem.

Starý pán také motivuje jednoho reka této férie a to
motivem Hundinga z „Valkýry". Rovnž ve finále nám
servíruje Wagnera — slyšíme tu zcela jasn.sbor mladých
poutník z „TannhMusera". Dirigent Schirmer v jedné
chvíli marn se namáhal pímti sbor k nástupu. Novinka
pijata zpoátku nelib; teprve ke konci se publikum po-
nkud rozehálo. KL—

V nmeckém divadle byl minulé soboty poprvé
„Siegfried" v novém nastudování pod Zemlinskym. V po-
slední dob choroby A. Neumanna byla reprodukce Wag-
nera nkdy až ledabylá. Zemlinsky tedy vlastn jaksi také
rehabilitoval Wagnera na zdejší nmecké scén. S nej-

vtší pietou nastudoval dosud všechna dila mimo „Rienzi",
kteréžto bude provedeno v tchto dnech. Pedstavení
„Siegfrieda" inilo na mne dojem premiéry. Orchestr inil
tentokráte divy a záil zvláštním nebývalým leskem. Ze
sólist dlužno v prvé ad jmenovati p. Schutzendorfa-
Belwidsa (Wanderer), imponujícího klidem vokál musi-

kálního Winkelmanna (Siegfried) bez oekonomie ges 1

a sl. Debickon (Vogelstimme). Interpretka Brtinnhildy van Hoy
nedovede nuancovat a pel hlasu je také ten tam. Erda (Fangh)
pekvapila pi vstupu (Stark ruft das Lied) sérií fa-

lešných tón. KL—

4 li KONCERTY 1
Saša Culbertson, jeden z nejnadanjších žák mi-

strovské školy Ševíkovy, uspoádal za spoluúinkování
ddiného prince Lobkovice v Rudolfín koncert. Program,
jejž oba umlci zvolili, byl by zdobil i vážnou produkci
komorní.

Zajímavou formou se honosící A-dur sonáta Césara
Francka pro housle a klavír, a Beethovenova D-dur op. 12.

poskytly obma pánm hojn možnosti ukázati, jak oprav-
dové cíle oba sledují. Culbertson hraje vroucné, kišá-
lov ist a krásn odstiuje. Má sladké, záivé pianis-

simo, hraje sniv, a netouží po velkém tónu, a jej má.
Princ Lobkovic velice jemn doprovází, a dává vy-

nikat motivm.
Ve vzrušených místech hrají oba vášniv, a vzájemn

se doplují. V kantilénách ustupuje jeden druhému a tím

práv zajímají oba.

Bacnova Chaconne byla zlatým hebem poadu.
eská Filharmonie provedla na svém patnáctém sym-

fonickém koncert symfonii z F-moll od Richarda Strausse,

op. 9. Zaokrouhlenost díla mladistvých let ukazuje, že
Strauss dobu kvasu vlastn nikdy nezažil. Zdravá hudba,
zde ovšem sobstaná, netoužící po vyjadování uritých
dj, napluje zaokrouhlenou, zddnou formu. Skladatel
již zde ovládá dokonale kolorit. Jeho záliba v astém uží-

vání dechových nástroj je zde již patrna. Pletivo hlas
poskytuje všude jasný prhled; líce díla nerozohuje,
ale také nenudí. Ušlechtilá, pravá orchestrální polyfonie
všude rozsévá správné nanesené barvy. Zpvného bo-
hatství je všude ušlechtilá míra. Urovnanost a jasnost
dila dnes, kdy známe další tvorbu mistrovu, pekva-
puje. Nepedpojatému posluchai, jemuž nevadí, že schá-
zejí zde Straussovy nejposlednjší vymoženosti, skýtá
mladistvá symfonie milou chvíli.

Serenada z Es-dur pro dechové nástroje, op. 7., vážn
si vykrauje. Neopakuje tanení formy, v nichž si starší

misti libovali.

Známé symfonické básn „Enšpíglova šibalství" a
„Smrt a vykoupení" vyvršily významný koncert.

Bohumil Vendler.

Spolek pro pstováni písn na poátku pátého ro-
níku ile si vede. Jeho snaha, získati znamenité pvce
písní, byla v obou rychle za sebou sledujících ve .rech
odmnna zdárným výsledkem. V prvém se pedstavil
pan Holger Brunsgaard, len dánské opery v Kodani a

pednesl adu dánských romancí a ballad národního zbar-
vení. Znakem jich je smutek, jenž i když celá píse laš-

kuje, ku konci se pece na vrch vydere. I hymny jsou
smutkem zasteny. Rázovité zpvy nalezly v umní ped-
nášejícího ozvunou strunu, takže psobily svou jedno-
duchostí a pirozeností pravdivé.

Ke druhému veeru pozván optn milý píznivec
spolku pan Bedich Plaschke, královský saský komorní
pvec.

Veer vnován vážné muse Brahmsov. Jednotlivé
cykly písní v sebe uzaveného posledního nmeckého ro-
mantika vábí pímo srovnati jej s jeho pítelem Dvoá-
kem. tyi vážné zpvy op. 121., komponované na rozji-

mavé texty náboženské, jsou ponuré nálady a nerozehí-
vají ani v místech, kde text se rozjasuje O citov vzru-
šenjší jsou velebné „Biblické písn" našeho mistra!

Rovnž „Cikánské písn" Brahmsovy jsou krotší ve
výrazu oproti Dvoákovým „Cigánským melodiím". Pí-
lišná uhlazenost, akademinost Brahmsova nedovoluje ani

zde autoru, aby vzplál.

Pi písních lidových sklání se však i Brahms k roz-
tomilé jednoduchosti a man se vtírá myšlenka, že zde
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psobily vlastn naše národní písn na vídeského
mistra.

Že úspšné snahy spolku obecenstvo chápe, svdil
po oba veery naplnný dúm. Správná cesta výchovy pi-
nese jist zdar. |sme dnes o mnoho dále s porozumním
dobrému zpvu, než ped nkolika málo lety, a Spolek
pro pstovaní písn má o tento pokrok zásluhu ne-
malou.

Portréty slavných hudebních skladatel. Hudební
spisovatel pan kanovník prof. Václav Miuler ilspoádal
cyklus veejných pednášek, v n chž ujal se vdného
úkolu, širšímu posluchastvu znázorniti innost jednotli-

vých vynikajících skladatel rzných období. Živé slovo
zkušeného pednašee daleko více psobí, než namáhavé
tení djin hudebních, obzvlášt je li provázeno zajíma-
vými obrazy, jež jsouce dobe voleny, hrav penáší po-
sluchae do uplynulých dob a pedvádjí osoby a místa,

i hojné snímky jejich prací, iníc tak vzdálené ovzduší
pístupnjším.

Zajímavým, zábavným zpsobem osvtlil pan ped-
nášející innost Josefa Haydna, W. A. Mozarta, G. P da
Palestriny a našeho Ant. Dvoáka. Sbhlost pana profe-

sora v hudebních djinách, opena znalostí nejnovéjších
výzkum, umožnila širšímu obecenstvu pohodlný pohled
na život umlc a prostedí, jež v mnohém na n pso-
bilo. Veliký materiál ovládl pan profesor hrav a jasné

kreslil zajímavé zjevy. Pi portrétech Mozarta a Dvoáka
mnoho milých obraz známých i mén známých zpíjem-
ovalo psobivý dojem. Ale ne en to, pan kanovník se

postaral i o výtené pedvedení dl skladatel, o nichž
mluvil a získal k podpoe úelu síly ve všech ohledech
vynikající. Pi veerech Haydna a Mozarta zahrál pan
prof. Em. Bezecný jejich sonáty a variace svobodného
pána Procházky na thema pro harfeníka Hauslera, a tance
pro hrabte Pachtu Mozartem za jeho pobytu v Praze
psané. Dvoákv americký kvartett pedneslo naše eské
kvartetto (za úasti pana Zelenky, jenž nahradil chura-
vého prof. Wihana) a pi veeru Palestriny zaplo skladby
téhož „Oratorní sdruženi" ízením kapelníka K. Douši.

Zdailý prbh pednášek, jichž se súastnily tak široké

kruhy, že dvorana „Hlaholu" sotva staila, nutká, že se

pimlouvám za jich rozšíeni. Bohumil Vendler.

DOPISY QfT,

Brno. Varhanická škola poádala tetí symfonický
koncert, v nmž provedeno bylo Schubertovo klavírní

kvintetto (Forellenquintett) a Beethovenova „Eroica", ná-

sledoval pak tvrtý koncert rázu produkce komorní,

s Dvoákovým kvartettem op. 80., Rubinsteinovou so-

nátou pro violu a klavír a Beethovenovým Septuorem
op 20. na programu. Oba koncerty vyznamenávaly se

tedy programem vybraným, našemu obecenstvu po vt-
šin neznámým. Skutenou novinkou byla sonáta Rubin-
steinova, kterou bylo ukázáno, že viola za sólový nástroj

se nehodí; skladatel vyhýbá se vyšší poloze, nechtje
patrn zabíhati do domény houslí a v nižší poloze nemá
tón violy onoho jádra, aby, zejména za prvodu klavíru,

náležité uplatnn býti mohl. V té poloze mohio by se je-

din violoncello uplatniti. jinak je skladba zajímavou
a provedeni její sl. Dvoákovou a p. Ddekem zaslu-

huje plné chvály. V symfonii Beethovenové uplatnil se

p. iditel Pavlata opt jako výborný dirigent; provedení
bylo stylové správné a v podrobnostech pelivé i v chou-

lostivých místech (ve Scherzu) bez nehod. Ve skladbách
komorních vadilo pílišné vynikání 1. houslí; jinak pro-

vedeno bylo kvintetto Schubertovo velmi pkn ; mén
však usookojilo provedení kvartetta Dvoákova - ne-

bylo rytmicky pesné (trpla tedy souhra), ani náležité

sladné. Daleko lépe provedeno bylo Beethovenovo
Septuor, které tvoilo pkné zakonení druhého koncertu.

—vs—
Chrudim. „Tragedie florentská", nové hu-

dební drama Jóžl Charváta na text Oskara Wildea, o nmž

jsme pinesli v ísle pedešlém pedbžnou zprávu, pe-
šlo poprvé jevištm východoeského divadla v Chrudimi
s pronikavým úspchem. Premiéra mla ráz slavnostní
a etné shromáždné obecenstvo sledovalo dílo s živou
úastí a nadchlo se k projevm sympatie a uznáni zejm
nadanému skladateli. Kritika místního listu vyvyšuje jako
nejcennjši stránku díia originalitu harmonisace a instru-
mentace, pedpovídajíc „Tragedii florentské" další úspšné
trvání na scén. Zejména lyrické místo, milostné duetto
prince s Biankou bylo krásným intermezzem v práci,

jinak boulivé a vzrušné. Jóža Charvát je zjevné eruptivní
talent skladatelský, sklonem svým modernista, erpající
ze Strausse, z našich snad neiblíže stojící Leoši Janá-
kovi. Jeho zmínná zpvohra byla již ped iemi roky
zadána divadlu vinohradskému, dosud vša< ku provedení
nedošlo. Snad nyní po úspchu chrudimském dojde práce
tato povšimnutí, kterého by si právem zasloužila. Pre-
miéru nastudovat si a ídil autor sám, jenž je bvstrým
dirigentem, ovládajícím spolehliv soubor sob podízený,
mz-jicím smysl pro dynamické odstiování a vyzdvižení
motiv. O úspch na scén piinili se zdárné pední
úinkující: pí Charvátová, osvcdená síla. dále pp Ko-
marov a Demkov. Není pochyby, že celé dílo, provedeno
s vtším apparátem orchestrovým i s lepšími prostedky
scénickými získalo by ješt po mnohé stránce. —ek.

Olomouc. „Moravské trio", pánové Emil Pohnán
(housle), Jan Sedláek (cello), František Senky (klavír),

koncertovalo zde dne 9. února t. r. Jaké oblib se tší
toto sdružení v našem mst, dokazuje zajisté, že v ase
dvou let je to tvrté veejné vystoupeni v Olomouci,
mimo celou adu koncert po mstech venkovských. Jest

jediným sdružením toho druhu na Morav, které syste-
maticky pstuje hudbu komo ní. Na koncertu dne 9. února
provedena byla tato díla: J. Brahms, Trio op. 101. —
Antonín Dvoák, Trio op. 26. — C. Chaminade, Trio
op. 11.

Opava. (Jubilejní koncert spolku „Klž-
kovského".) Pvecko hudební spolek „Kižkovský"
oslavil dne 9. února t. r. 25leté jubileum syého trvání

koncertem, p i nmž provedena, Smetanova eská píse
a Blodkova opera „V studni". eská píse zapna byla

sborem nadšen, byla bohaté odstínována a pkn traso-

vána; stedni ást byla by vyžadovala živjšího tempa.
Koncertn pednesená opera „V studni" provedena
s dobrým úspchem. Sólové partie pli : Lidunku slena
Marie Herlichova, Verunu sl. E. Gudrichova, Vojtcha
p. Pavl a Janka p. Rotter. Sbory byly dobe nacvieny,
a nkteré ásti zpívány tempem zdlouhavým, takže

utrply na své svžesti. Prvod orchestrální vhodné
obstarala vojenská hudna pšího pluku . 13 z Opavy,
ízením kapelníka p. J N. Hocka. Jubilejní koncert di-

rigoval zdaile p. Hobzik, sbormistr „Kižkovského". Úast
ooecenstva byla velmi etná.

KONCERTNÍ RUCH MM\
Msto Nové (Morava) Šestá lidová akademie. Po-

ad : ajkovskij: Andante cantabile. Grieg:, Na pastv.
Kika: Menuetto, pro smycový orchestr. lenové Hu-
debního sdružení. Janáek : Národní písn moravské.
Pan L Nmeek, u klavíru p. VI. Rohlík. Wagner- Liszt:

Vjezd hosti na Wartburg, pro klavír. Pan Vl. Rohlík.

erník: Písn Kopaniár. Pan I.. Nmeek, u klavíru

pan VI. Rohlík. Dvoák: Humoreska. Schulhof: Caprice
na nár. písn eské, pro klavír. Pan VI. Rohlík. Novák

;

Slovenské zpvy. Pan L. Nmeek, u klavíru p. VI. Rohlík.

Dvoák : Valíky pro smycový orkestr. lenové Hudeb-
ního sdružení.

Prostjov. Tetí koncert instruktivního orchestru

mstské hudební a zpvní školy dne 23 února. Poad :

1. E. Giieg: Z by Holbergovy, suita ve starém stylu

pro smycový orchestr. 2. K. Stecker: Ave Maria, pro
sólový hlas s prvodem houslí, klavíru, violoncella a har-

,
monia (Úinkují: Pan J. Smekal, sleny Zd. Kubešová a

l
K. Kaiserová, stud. J. Skrach a id. E. Ambros.) 3. a) E.



133

Grieg: Houslová sonáta F-dur, op. 8. b) A. Dvoák: Hu
moreska. (Hraje u tel F. Štépán. U klavíru id. E. Am-
bros) 4. A. Dvoák: Valíky pro smycový orchestr. Di-
rigent Ezechiel Ambros

Turnov. Pedstavení Spolku ochotník „Ant Marek"
dne 9. února: Umluvené znamení. Oneretta o 1 djství.

Napsal |. S. v Hudbu složil K. Štika. Režisér Fr. Šonský.
Dirigent K. Štika j. h. Osoby : Michal Piškotek p. Beran.
Milka, krámská pí Beranová. Tylda sl. Šrajerová. Dolša
sl. Sibrová. Jarmila sl. Bubáková. Zdeka sl Valhová.

Dámy vdavekchtivé a cukráská chasa. Míst ) dje : Cu-
kráský krám.

ijllli UPRÁZDNNA MÍSTA WM
1. Kapelníka pijme ..Narodna glasba" ve Splitu

v Dalmácii. Žádá se absolver.t konservatoe nebo po-
dobné školy. Má býti sólovým houslistou. Táž hudba
pijme

:

2. helikonistu, spolu kontrabasistu a
3. euphonistu, spolu elisiu.
Písemné nabídky pijímá: Úprava Národn glasbe,

Split, Dalmácie.
4. Mstské divadlo v Plzni pijme sbormistra

se zpsobilostí kapelnika. 200 K msín. K nastou-
pení ihned.

nsticu RUZNE ZPRÁVYWSM
Oslavy stého výroí narozenin R. Wagnera. Svaz

nmeckých žen „Richard Wagner", mající 43 místních
skupin, oslaví sté výroí narozenin R. Wagnera slav-

nostním zpsobem Na den 26. dubna svolává valnou
hromadu do Magdeburku. Tamnjší místní skupina uspo-
ádá pedstaveni „Mistr pvc" v bayreuthském obsa-
zení a s berlínským bayreuthským sborem za direkce
Gobricha. Veer jest vokální a instrumentální koncert
v dómu magdeburském, který bude íditi Hugo Riidel Na
valné hromad pak bude zásadn rozhodnuto, má-li svaz
rozšiiti svoji psobnost i na zem mimo íši. Na Kuck-
steinu bude otevena chata Nibelung v den výroí na-
rozenin R. Wagnera, 22. kvtna t. r.

V Chrudimi vypravila Východoeská spolenost
„Fidelia". V „Osvt Lidu" byl podaený referát o této

premiée. Aby neštstí bylo dovršeno, ješt sazeský
šotek jej zídil. (teme totiž v referátu, že premiéra „Fi-

delia" byla r. 1905 a že teprve r. 1814 „Fidelio" chytl!)
Dovolím si citovati dalši passus: „Orchestr pod pevnou
rukou p. l-apelníka Charváta pkné si vedl, „až na n-
které malikosti (klarinet, oboe)." (Tch malikostí bylo
asi více!) Dále: „Naši vždy výborní pvci: Demkov
(Florestan), Komarov (Pizzaro) opt se osvdili jako vý-
borní herci." — Tak vypadají „kritiky" v našich venkov-
ských listech.

Emma Destinnová zaslala z New Yorku spolupra-
covníku našeho listu p. Vladimíiu Knittlovl dopis, v nmž
projevuje velý dik za „rytískou a neohroženou pomoc
vi útokm prof. Nejedlého". Sdluje dále, že tainnjší
kruhy 2ivé sledují bojovnou náladu zdejší, která rozdmý-
chává zápas ne meem, ale pérem, a že útoky na Dvo-
áka všeobecn se i za moem odsuzují Zárove ozna-
muje Destinnová, že horliv obírá se nyní studiem Libuše
a Šárky, jež ]í psobí mnohou vnitní radost a doufá, ze
vytvoení tchto postav seji zdaí. O tom nepochybujeme.

Pavel Ludikar, proslulý náš rodák, vrací se po
ohromných úspších z Terstu, kde zpíval tentokráte jak"
raritu Wotana v „Prstenu". Jeho triumfy pesahuj 1 vše
bývalé a kontrakty mu nabízené výhodami finanními
pevyšují vše dosavadní. Slavný umlec má nyní volbu
mezi Petrohradem, Madridem a New Yorkem.

Prodaná nevsta Smetanova ízením Esmannovým
provedena s okázalým úspchem v Halle.

Koncert slovanské hudby konán v Berlín v Bljt-

nerové sále. Na poadu byl houslový koncert Dvoákv,
litevská rhapsod e Karlowiczova a ajkovského symfonie
pathetická. Koncert jdil Adam Dolžický, vynikající polský
hudebník, pvodem ech.

Krajanka naše Helena Fotránková, divadelním
jménem Fortl, známá z dívjší innosti u nmeckého di-

vadla v Praze, zpívá v Drážanech s úspchem Straus-
sovu Ariadnu.

Houslisty Manéna opera „Akté" provedena bude
v Lipsku

Bo ísí io oratorium „Ztracený ráj" provedena v Dor-
patu v Rusku. — /.

5€ premiée v Nár. divadle
žádejte u všech knihkupc,

u pokladny a biletá v Nár. div.

eský text

TRISTAH , ISOLDA

la £Q hal
Klavírní výtah na 2 ruce K 3*60. Klavírní výtah
se zpvy K 4*80 žádejte v hudebním závod

mOJfVffR URBÁNEK V PRHZE.

Ku lánku o t Fr. Simandlovi. Nebude zajisté ne-
místno, dovolím-li si k nekrologitkému, hejivou vzpomínkou
v „Daliboru" (ze dne 11. t. m.) uveejnnému lánku
0 f Františku Simandlovi, profesoru na vídeské
hudební konservatoi, em. lenu orchestru c. k. dvorní
opery (virtuosu na base), i dvorní kapely a kru pi
dvorním chrámu ve Vídni atd. jenom nepatrná, spiše

omylu v nacionále se týkající nedopatení uvésti snad
1 proto na pravou míru, aby eská obec blatenská, bohatá
na adu vynikajících svých rodák, jakožto hudebních
umlc, nemusila Simandla pepsáním do jiné domoviny
postrádati v seznamu chlouby domovské. Simandl naroail

se totiž v Blatné (v kraji píseckem) nikoli v Pisku ; ro-
die jeho, zvlášt pak matka, jež nadmíru obtav peo-
vala o hudební výchovu svého velice nadaného syna ne-
pocházela ze selského snad zámožného statku, nýbrž
z mšanské rodiny blatenské a byla v 50. a 60. letech

minulého století lenem oblíbeného hudebního tria, které
pod jménem .Erbenové' po kraji a vlasti umleckou pout
eských muzikant konalo.

Pítel a spolurodák Simandlv.
* Kapelníka- echa u pš. pluku . 69 v Pétikostelí

Jos. Horáka Symfonie A-mol provedena byla s vel-

kým úspchem tamjším „Symfonickým sdružením" dne
3. února t. r. jeho osobním ízením. Pan kapelník Horák
nkolikráte již uvedl vynikající velké skladby eských skla-

datel na programech koncert.
* Vídeský Musikvereinsál si nezadá v niem se

sálem Smetanovým Plesy nejpednjší poádají se zde
tém Každodenn.

* Ve Varšav byla premiéra polské opery „Megae"
od A. Wienawskiho.

* Felix Weingartner pijal velikou symf. báse
„Schlemihl" od našeho krajana ezníka ku provedení
v koncertech vid. Filharmonik. Jak se z hodnovrného
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pramene dovídáme, provede Weingartner v píští sezón
i Smetanovu „Mou Vlast".

* Mahierova IX. symfonie provedena bude 4 února
v Berlín.

* V Paíži se šušká, že známý wagnerovský zpvák
Ernest van Dyk bude poven správou divadla „Téátre
des Champs Elysés. Oteve svoji innost slavnostními
koncerty, ku kterým angažováni jsou: Weingarten, Nikisch,
Vincent lndy, Paul Dukas, Toscanini.

* Festival Bach Beethoven-Brahms bude v dubnu
v Berlin; Filharmoniky íditi bude Artur Nikisch, Ochs
Siegfried, Max Fiedler.

* Brahmsv pomník zízen má býti v Išlu. Ustano-
veno komité; dílo provede prof. Reinhold Felderhoffer.

* Elsasko-lotrinský hudeb, festival bude ve Strass-
burku samozejm pod H. Pfitznerem.

* V Altenburgu založena byla Bachova spolenost
mstským kantorem Pavlem Bornerem. Jako prvé dilo

k provedeni urené oznaují se Matoušovy Paši|e.
* V Strassburku provedena bude opera Bogumila

Zeplersa „Monsieur Bonaparte".
* V Rudolfstadtu zasazeny budou na domech dv

desky tmto: R. Wagnerovi v onom, kde jako kapelník
poznal r. 1834 Minu Planerovu, pozdjší svou cho, dále

Arthuru Schopenhauerovi, kde r. 1813 psal svoji diser-

taní práci.
* „Acte", opera Joana Manna známého virtuosa

houslového, pijata byla ku provozování v Lipsku.
* Vzácné sbírky hudeb, nástroj Pavla de Witha,

koupil komerní rada Wilhelm Heyer v Kolín a daruje
je hudeb. hist. museu.

* Vilém Kienzl napíše lidovou komickou operu.
* V Hamburku ustavuje se nová opera pod Maxi

milianem Morisem.
* Daleroze obdržel pozvání od rzných universit

v Anglii ku demonstrování své methody. Vzbudil veliký

interes a pomýšlí se na zavedení této methody na et-
ných anglických ústavech.

* Velezajímavý zápas vypsala hudební ruská spo-
lenost „Maison du Lied" v Moskv, založena F. Olemi-
nem Alheim, za nejlenší harmonisaci rzných písni roz-

liných epoch asových a národností. Rukopis sešlo se
44. z Ruska 6, z vF«-ancie 27, z Anglie 5, z Nmecka 2,

z Dáns<a 2, ze Švýcar 1, z Peru 1. I. cenu obdržel
Albert Gross za harmonisaci „Flageolet paroles de Col n

Muset" (z 13 stol.). Další: Paul Pieré z Paíže za „Bal-
lade provencale" (z 12. stol), ruská zvítzila „Ach ty

Vao" a polská „Kochanuszka" (AI. Olenii ). Konkurence
anglická bvla volná.

* Vilém Backhaus vyznamenán od vévody Anhalt-

ského zlatým záslužným ádem s korunou pro vdy a

umní.
* Leopold Auer, profesor na carské konservatoi

v Petrohrad, vyznamenán ádem sv. Stanislava.
* Eugne Isaye, známý virtuos a dirigent, jmenován

iditelem Brusselské dvorni hudby.
* La Mara, známá hudební spisovatelka, slavila ne-

dávno 75. narozeniny.
* Max Bruch, proslulý skladalel a bývalý iditel krá-

lovské vysoké školy hudební v Charlottenburgu, slavil

65. narozeniny.
* Jindich Germer, vážený klavírní paedagog, zemel

ve vku 76 let.

* Wagnerúv „Parsifal" chystá se k prvnímu prove-
deni mimo Bayreuth v Curychu.

* Opét nový notový systém, zjednodušený, vyna-
lezen berlínským uitelem klavíru W. Fleischhauerem.
Toto písmo nese název „písmo sedmitónové" a má pro
každých sedm tón pouze jednu linku; nezná klí ani

pedznamenáni.
* Nová opera v Hamburce má býti otevena od

píštího podzimu pod ízením Eduarda Erharda. Zetel
repertoiru má býti obrácen vedle opery i k operett.

* Eugena Alberta píští opera ponese název
„Mrtvé oi".

SPOLKOVÉ ZPRÁVY E31
Praha. Zpv. spolek „Tovaovský", jehož umlecký

vzrst pod vedením prof. Fr Schrajera byl v našem list
loni konstatován, chystá ke svému koncertu v jarním
období vedle zajímavých, vesms rukopisných novinek
francouzských modernist i dv novinky pvodu domá-
cího z péra Otakara Zicha a Vladimíra Knittla. /.

(Protest.)
Kromíž. Zpvácký spolek „Moravan" usnesl se

jednomyslné ve valné schzi, konané v lednu t. r., pro-
testovati proti lánkm v hudebním asopise „Smetana",
který napadá zpsobem nízkým a neodvodnným veli-
kého echa mistra Ant. Dvoáka, našeho estného lena,
který zanechal díla nesmrtelná nehynoucí krásy. Výbor.

í ! Práv vyšlo II. vydáni !

!

HEBDOMflS SAHCTA.
Obady Svatého týdne
a to na Kvtnou nedli, Zelený tvrtek, Velký

pátek a Bílou sobotu.
Ku poteb iaitelm kr sestavil a nápvy eských
text složil V. V. Hausmann. Schváleno nejdúst.

biskupským ordinariátem v Hradci Králové.

Cena K 1*50, poštou K 1*60.

nakladatel MOJMÍR URBÁNEK PRAHA, komorní dodavatel.

Vyznamenán Jeho Svatosti Piem X.

Jungmannova tida isto 14. Hlávkv palác.

Satek.
Bohatý muž, 40 let stár, mladistvého,

sympatického zevnjšku, hledá hez-
kou, umlecky nadanou mladou dámu
kesanského vyzn. za úelem satku.
Nabídky pod zn. : B. 9365 na adresu

:

Daube <& Co., Berlin, S W. 19.

školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A MiOVÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejši hudební nástroje ze deva 1 kovu.
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1
F3RSTEROVY KLAVÍRY
F3RSTEROVA PIANINA
F6RSTEROVA HARMONIA
dostati lze ve všech lepších skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LGBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.

Založeno 1859. Založeno 1859.

wmmmimmmmmímmm

|
Nové písn

|

Práv vyšel III. sešit MAŠLEROVY:
„STAROPRAŽSKÉ".

OBSAH: l. Než jablo odkvete. 2. Na velko-
pevorském námstí. 3. Píse o kocourovi. 4.

Ztracená láska. 5. Vojenská.
Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy

po 20 haléích.
Sbírka I.: Pro jeden hlas s prvodem piana neb
kytary Kl '60, orchestr nebo dech. hudba K 3 60,

mužský sbor K 1'20. Texty s nápvy po 2'J h.

Obsah: 1. Po starých zámeckých schodech.
2. Ty petínské strán. 3. Zvoneky v Loret.
4. Píse o ztraceném vneku.

Sbírka II.: Pro jeden hlas s prvodem piana
nebo kytary K T60. Pro orchestr nebo decho-
vou hudbu K 3'60. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Když nad Prahou se veer uklání.
2. Kdyby ty's mi chtla dát. 3. Není lepší

jako z jara. 4. Vdávala se jedna panna. 5.

Panna Veronika.

Nové! PÍSNIKY ZE STARÉ PRAHY
od Baláka a Provazníka.

Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy
po 20 haléích.

1. V Malvazinkách. 2. Na kohoutku svatovít-

ském. 3. Pan Anton. 4. V zlaté studni. 5. Hi-
storie o znudném mládenci.

II. vydáni TULÁCKÝCH PÍSNIEK
od Hašlera a Frímla
pro zpv a piano 3 kor.

1. Tulácká. 2. Sedí slípka na bidélku. 3. Oženil
se starý dudák. 4. Vítr fouká.

Novinka! KDYŽ JSEH VANDROVAL...
Písniky v národním tónu pro zpv a piano na

slova Zavadilova, sjožil Em. Starý.
Cena 2'4Q.

1. Louení 3. Stesk.
2. Cestou. 4. Psaní.

5. Návrat.

Novinka! PÍSN OM MILÉ Novinka!

s prvodem piana. Složil Rud. Vašata.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té vaší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 3"—

.

ZE ZAŠLÝCH DOB.
Chansony s prvodem piana od Rady a

Pospíšila.
1. Když ženil se náš mladý pán.
2. Ta naše slena ze zámku.
3. Náš mladý pán, je hezký pán.

Cena K 2*—.

|j Velký výbr krásných, mi3lodi:kých a vd- ••

:j ných písní. Kábaretní literatura písová ::

rovnž v bohatém výbru. Seznamy zdarma.
• • • •

Hudební a klavírní závod — Antiquariát

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tida 14. Hlávkv Palác.
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Prodaná nevsta.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 1 K. Pro housle solo K 1.20. Pro
2 housle K 1.60. Pro housle a klavír 2 K. Pro
2 housle a klavír 3 K. Textovní knížka 40 hal.

V studni.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 50 hal. Pro housle solo 60 hal. Pro
2 housle K 120. Pro housle a klavír K 1 50. Pro
2 housle a klavír 2 K. Textovní knížka 20 hal.

Hymny slovanských národ.
Pro klavír s podlož, textem orig a es. od
E. Krause. Pouze 50 hal. Pro orch. 4 K.

Pro dechové nástroje K 4 50.

1. Bulharská. '2.-3. ernohorské (dv).
4. Srbská. 5. eská. 6. Moravská. 7. Sloven-
ská. 8. Slovinská. 9. Chorvatská. 10.-11. Polské.
12. Ruská. '13. Lužickosrbská. 14. Francouzská.
(V žádném konkurenním vydání není 14 hy-
men, proto žádejte výslovn vydání naše.)

¥itzství Slovanstva.
Hymnický pochod 'od E. Starého. Pro piano 80 h.

Pro 1 nebo '2 housle 60 hal. Pro orchestr 2 K.

Pochod vítz.
Oficielní pochod spojenc balkánských od AI.
Macáka, král. kapelníka v Sofii. Pro orchestr

K 2 — . (Novinka.)

Z písn do písn.
Tré postupných vínk ku poteb pi poáteném
vyuování klavírním. Upravil Em. Veselík.
Sešit I. 29 eských nár. písní s textem K 1"—

.

Sešit II. 29 eských nár. písní s textem K 1'25.

Sešit III. 30 nár. písní s textem a hymen K 1'50.

Skladby pro piano po 50 hal.
(Každé jednotlivé íslo stojí 50 h, dvojité 1 kor.

atd.) 1.-2. Prodaná nevsta. Sms. 3.-5. Kovaík,
Album oblib, popvk. 6. V studni. Sms. 7.-9.

Carmen. Sms. 10.-12. Hoífmannovy povídky.
Sms. 15. Hymny slovan. národ. 16.

Kmoch, Album pochod. 17.-18. Album oblib,

písní. 19. Sletové album sokolské. 20. Ni zisk,

ni slávu. Sokolská sms. 21.-22. Kraus, Trans-
kripce na oblíbené písn.

Operní smsi pro piano po 30 hal.
Troubadour. Traviata. Rigolleto. arostelec.
Tell. Don Juan. Kouzelná flétna. Afrianka. Hu-
genotu. Dcera pluku. Bílá paní. Poustevníkv
zvonek. Fidelio. Romeo a Julie. Oberon. Figa-
rova svatba. Sen v noci svatojanské a mn. j.

(Seznamy podrobné zdarma.)

Ouvertury pro piano po 30 hal.
Kdybych byl králem. Fra Diavolo. Fidelio. Nor-
ma. Carmen. Bílá paní. 2idovka. Car a tesa.
Sen v noci svatojanské. Halka. Don Juan.
Figarova svatba. Kouzelná flétna. Lazebník. Telí.

arostelec. Oberon. Leonora 1/3. Hugenotti a

mn. j. (Seznamy podrobné zdarma.) Seznamy
hudebnin zdarma. Zakázky vyizují se vždy

obratem pošty.

Hudební závod - Antiquariát - Obchod s klavíry

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv palác.

HUDBA
VELIKONONÍ
Missa dominicis Adventus et quadrage-
simae (oez „Gl na"). Pro smíšený sbor (soprán
a alt možno zpívat dtskými hlasy) v nejlehím
slohu. Složil B. Kašpar. Partitura K 150, hlasy 30 h.

PAŠIJE
na Kvtnou nedli a Velký Pátek
se zcela lehkými sbory opatil B. Kašpar. K 240.
Sólové hlasy K 1*50, sborové hlasy po 20 haléích.

HEBDOMAS SANCTA.
©foady Sv. týdne, a to na Kvt. nedli, Zel.

tvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Sestavil a

nápvy eských tex' složil V. V Hausmann.
II. vydáni K l 50. (Schváleno nejd. bisk ord.
v Hradci Králové.)

kIHOUSKÉHO ClRKEUNi DÍLA
pro smíšený sbor s prvodem varhan
nebo maSého orchestru k Velikonocm:
Op. 2. Missa Seti Cyrilli et Methodii. Par-

titura K 160, hlasy zpév. po 40 h, orchestr 3 K.

Op. 3. Missa Loretta.
Partitura 2 K, hl. zpv. po 40 h, orch. 3 K.

OP. éé Te Deum. Na Vzkíšeni.
Partitura 2 K, hl. zpv. 40 hal , orchestr 3 K.

Op. 32. Missa Jubiiaei Solemnie.
(Císaská jubilejní mše.) Vnovaná cis. Františku

Josefu I. — Partitura 3 K, hlasy zpvné po 30 h,

orchestr 5 K.

Na Zelený tvrtek:
Op. 29. Deset „Pange Lingua". Pro stejné

i smíšené hlasy s pruv. i bez prvodu varhan.
Partitura K 150, hlasy po 40 hal.

Op. 30. salutarls" a „O sacrum con-
vivium". Obsaženo v „Šesti moteltech ke cti

Svátosti Oltání". Pro smíšený sbor s neoblig.

tenorem a prvodem varhan anebo smycového
kvintetta.

Partitura K 1 50, hlasy zpvné po 30 hal., kvin-

tetto K 1-20.

Op. 35. „O sacrum convivium" (jednohlasné).

Obsaženo ve sbírce „Patnácti Cantiones
ecclesiasticae" pro 1 5 dívích hlas
s prvodem i bez prvodu varhan.

Partitura 3 K, hlasy po 80 hal.

Hudební závod. - Sklad a pjovna klavír

Mojmír Urbánek
komorní dodavatel.

Vyznamenán Jeho Svatostí Piem X.

V Praze, JSV* Jungmannova tída i. 14,
Hlávkv palác.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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VLADIMÍR BORVKA:

HUDBA K WAGNEROVU
DRAMATU TRISTAN A ISOLDA.

Hudba k Tristanu je nejhlubší výraz absolutního

lidství. Z nejbolestnjších útrap zrozená, náky a

slzami nejvyšší bolesti prochvívaná, sensitivní jako

žádná druhá, stojí ped námi jako prototyp moderní

hudby vbec.
Tristan je moderní umlecké dílo v pravém slova

smyslu. Jeho význam pro hudbu našich as nedá
se ješt ani nyní oceniti.

Jest východiskem všech tch, kteí snaží se po
Wagnerovi projev hudební dále vésti. Wagner tu

poprvé vyslovil, co v nejhlubším nitru každého lo-
vka dímá. A proto jímá hudba ta tak nezvykle

a zcela nov náš sluch.

Doba komposice Tristana spadá do onch trud-

ných as, kdy mistr jako politický vyhnanec trávil

bh svého žití ve Švýcarech.

Bylo to v lét 1853, kdy Wagner pustil se v Cu-
rychu do komposice „Rheingoldu". Za rok bylo dílo

skoneno. To nejlépe charakterisuje zájem umlcv
a lásku, hledící k tomu, aby pedsevzatý plán —
totiž tetralogii na motivy Niebelung — co nejdíve

dokonil. Rok na to skládá „Walkure" (1854) a
ihned se pustil do „Siegfrieda".

Brzy však vidl, že pro jeho slavné dílo jest

potebí zvláštního jevišt, zvláštních operních sil a

pojal tehdy prvni myšlenku na zízení Festspiel-

hausu.

Pro tento svj návrh — vzhledem k jeho po-
mrm neproveditelný — byl Wagner považován za

nepíetného. Rozešel se tím se všemi divadly i jejich

zpváky.
Proto rozhodl se komponovati dílo, jež by mohlo

býti ihned provedeno a to takovým slohem, aby pi
veškeré písnosti dramatické a vysoké hudební cen
mohla každá italská spolenost provozovati.

Ukázalo se však, že Wagner dílo takové napsati

nemže, nebo dílo, o nmž myslil, že nebude initi

žádných obtíží scénických ni hudebních a jež chtl
zadat ku provozování do Rio Janeira byl — Tristan.

Upustiv tedy od Siegfrieda a „velými slzami se

s ním rozlouiv", jal se Wagner komponovati Tri-

stana. První myšlenku pojal v prosinci r. 1854. Za

dva roky ukonil text a r. 1859 byla i hudba do-

hotovena.

Pro vybral si Wagner tento sujet, vysvítá nej-

lépe z jeho dopisu Lisztovi

:

„Ježto však v život nikdy jsem skuteného
štstí lásky neprožíval, chci tmto nejkrásnjším ze

všech sn ješt pomník postaviti, v nmž od po-

átku do konce má se tato láska jednou dokonale

nasytiti . .
."

Avšak v komposici Tristana vložil se ješt jiný

moment, který odvrátil skladbu Tristana od pvodního
pojetí v jiný smr.

Byla se umlci mihla v jeho útrapách nejsvtlejší

hvzda jeho života — Matylda Wesendonková —
jejíž manžel stal se mecenášem Wagnerovým.

ím byla mu tato ideální a krajn obtavá bytost,

plyne z listu Wagnerova k jeho seste Kláe

:

„Co mne po šest let udržovalo, tšilo i posilo-

valo po boku Míny (t. j. choti), pes enormní roz-

díly našich povah a bytostí, setrvat, jest láska oné
mladé paní (t. j. Matyldy Wesendonkové) . .

."

a dále teme : „Ponvadž mezi námi o spojení nikdy

nemohlo být ei, nabyla naše hluboká náklonnost

rázu truchliv bolestné touhy — — My resignovali,

odíkajíce se každé sobecké tužby, trpli, ale — mi-

lovali jsme se . .
."

V tomto ovzduší Tristan vyrstal a stopy jeho

také nese. le dramatem lásky, i lépe dramatem
utrpení z lásky.

Touha nesplnitelná, vná resignace, odíkání —
to láska Tristana a Isoldy a její jediný výhled do
budoucna : smrt, ony neznámé iše, odkud není ná-

vratu, vniknutí v neznámo a vné snní.

Mimo Matyldy Wesendonkové byl to ješt jiný vliv,

jehož vtisk Tristan nese. Byla to filosofie Schopen-
hauerova. Roku 1854 seznámil se Wagner s „meta-
fysikou hudby" tohoto velikého myslitele.

V Schopenhauerov poetické zásad, že všecka
pravda spoívá v názoru, našel Wagner sebe, svj
odpor proti nacionalismu a konen i svj pessimi-

stický názor na svt.

Po Lohengrinu je Tristan první ukonené hudební
drama. Jeví ohromný pevrat : nejen formálním sply-

nutím poesie a hudby, nýbrž i vnitní organiností

dramatu.

Jako každé dílo Richarda Wagnera, tak i Tristan

je co do hudby a slohu svtem pro sebe. Hudba
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Tristana, hudba to bolu a touhy, vyznamenává se

svou jedin vlastní a veskrze novou harmonisací a

práv tak pípadnou instrumentací. V pouhých tchto
dvou bodech liší se od Tristana vše, co byl Wagner
ped tím, aneb kdy po tom stvoil.

Nová harmonie spoívá hlavn v mistrnm chro-
matickém vedení hlas a v geniálním užívání

prodlevy.
Sloh Wagnerv je polyfonický a chromatická

harmonisace se svým fascinujícím kouzlem jest um-
leckým projádenim nového polyfonického vedení

hlas, vyznaujících jednání nebo náladu osob v dra-

matu vystupujících. Všechny tyto souásti, totiž vedení

hlas, prodleva, jakož i kontrapunkt, nutno oznaiti

jakožto dramatický základ. V harmonii Tristana

hraje tragický akkord formy

s»

—

dležitou roli. Objevuje se v nesetných promnách.

Že také Wagnerova emancipace dissonancí, kterou

zvlášt v Tanháusru byl vyslovil, pichází zde k plat-

nosti, leží na bíledni.

U díla tak ist lidského, kde dramatický dj je

vložen do nitra posta>
,
stoupá znan úkol orchestru.

Ten stává se zde prostedníkem mezi oním vnit-

ním djem psychologickým žitím a posluchaem,
stává se vyjadovatelem mysli a cit osob dramatu.

Tato poslední úloha svena t. zv. „vné me-
lodii" (ew ;ge Melodie), jež není niím jmým, než

symfonickou mluvou orchestru, v níž se jednotlivé

motivitké prvky vyvíjejí v motivy srstajíc, tyto se

šií, vzájemn sbíhají ntb rozbíhají, spojují neb pe-
rývají, jak toho psychologie dramatu žádá. Motivv

v Tristanu se výskytu ící, jsou motivy píznané.

M FEUILLETON mi
Vácslav Hanno Jarka:

JOSEPH BONNET.
Jean Huré, známý paížský virtuos varhanní, vydal

právé v Bordeaux u firmy nakl. Wetterwaid Frres (110
cours Saint Louis) brožuru o svém kolegovi p. Josephu
Bonneiovi, varhaníku u sv. Eustacha v Paíži. Umélec
tento jest i u nás znám. Poslední (druhý) jeho koncert
vzbudil zde mnoho interesu a já dovoluji si z pou-
tavé oné knížky sdliti aspo tuto biografickou quintes-
senci.

Joseph Bonnet narodil se 17. bezna 1884 v Bordeaux.
Jeho otec, varhaník kostela sv. Eulalie, dal mu již v útlém
détství poznati krásy svého umni, pro které Joseph
Bonnet osvdil velikou vnímavost a neobyejné nadání.
Ve trnácti letech jmenován byl varhaníkem kostela u sv.

Mikuláše a brzo na to poven byl touže funkcí v kostele
sv. Michaela. Již v této dob dával svj prvý duchovní
koncert (recitál), který mu pinesl veliký úsp ch. Pišel
do Paíže a vstoupil ihned do varhanní tídy slavného
mistra Alexandra Guilmanta na Národní konservatoi. Po
jisté dob základního, úelného studia získal varhanní
cenu za ímprovisaci, která pnena mu byla jednohlasné
s enthusiasmem též za zázraný pednes. F. Llsztovy
Fantasie na chorál „Prorok", jež jest dílem velice málo
známým a zneuznaným pro své tém nepekona-
telné obtíže, jež provedeni skýtá.

Nejsou však osobní jako v „Prstenu"
,
provázející

osobu pi každém kroku jejím na scén, nýbrž mají

vztah sp'še k psychologickým momentm dramatu,

charakterisujícím urité stavy duševní.

Tak pedehra zaíná dvojitým motivem touhy,

jenž táhne se jako vedoucí nit celou hudbou Tristana.

Jiné takové motivy jsou : motiv blouznní lásky, za-

nícení lásky, blaha, rozkoše atd.

Svým nevyrovnatelným umním instrumen-
ta n í m vyjaduje Wagner každý nejnepatrnjší zá-

chvv dramatického ústrojí.

Dechové nástroje stojí tu v popedí, z jichž

skupiny opt vyniká anglický roh. Tento vysoce poe-

tický nástroj melancholie a bolu zaujímá v hudb
Tristana dležité místo. (Na p. viz oba pastýské
nápvy z posledního jednání, smutný a veselý.)

Vbec v tom jeví se mistrovství Wagnerovo, jak

v orchestru Tristana každá skupina nástroj, ba každý

nástroj jest ve službách dramatu. Jaký tu instrumen-

tální kolorit!

Všude tu rozhrnul Wagner oponu, za níž jsou

nové obzory, kudy moderní hudba kráí.

Jest tedy v tom smru Tristan a Isolda jedním

z nejznamenitjších a nejpozoruhodnjších výtvor
ducha lidského !

LEX „PARSIFAL".
„Jeho umní má ráz osvtový;

je poslem míru Némeckas cizi-
n o u". (Cosima Wagnerova ve veejném
projevu k poslancm nmeckého íšského
snmu r. 1901.)

Mají-li tedy býti díla Wagnerova šiiteli osvty, pro
právé „Parsifal" má postrádat! onoho vznešeného signa ?
Wagner po tolika trpkých zkušenostech bál se hlavn
profanace svého posledního díla. Tento jeJiný motiv jeho

Jakožto majitel ceny velikého Alexandra Guilmanta
súastnil se Joseph Bonnet konkurenního zápasu u pí-
ležitosti obsazení varhanického místa pi velikých varha-
nách v kostele u sv. Eustacha v Paíži. Všichni úastnici
mli též prvou cenu konservatoe a jen tací byli pipu-
štni ke konkurenci tak dležié. Joseph Bonnet byl tehdy
22 rok stár a byl jednohlasn prohlášen za vítze tohoto
skvlého zápasu.

Umélec tento získal si v Paíži brzo velikého jména
v koncertech „Spolenosti skladatel (So:iété des C >m-
positeurs) „Schola cantorum", „Národní Spolenosti" (So-
ciété Nationale), v Bachové (Société Bach) a Handlové,
v koncertech orchestru Lamoureuxa a Colonnela, který

v tchto dnech dal pro Bonneta postaviti nádherný stroj.

Ale nejvétší pocty se mu dostalo, když jmenován byl ná-
stupcem po smrti svého uitele, mistra Alexandra Guil-

manta, u varhanního pultu, který jest zvlášt významný,
jedná-li se zde o slavnou instituci „Société des concerts

du conservatoire".

Jeho repertoir pozstává z celé literatury varhanní od
Frescibaldiho, Buxtehudeho, Clerambaulta, de Grigniho,
Scarlattiho, Handla a velikého Jana Šebestiána Bacha až

k Schumannovi a Frankovi. Dále hraje Bonnet, který je

nadán zázranou pamtí, nejrznjši mistry, jako Thleleho,

Mendelssohna a Liszta. Mezi nejvétšími souastníky dnešní
produkce nalézá se u nho ovšem 1 moderní Bach —
Max Reger. B hem sezóny 1910—11 dával nemén než 42

recitály, vždy jiných program ; recitály tyto navštvovalo
pravidelné obecenstvo a tak Bonnet má velikou zásluhu

o povznesení varhanní hudby ve Francii. V každém tém
l vtším mésté své domoviny, i v clun dostalo se Bon-
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vroucího pání zachovali „Farsifala" jediné Bayreuthu
objevuje se nám nékolikráte. Již v záí r. 1880 v dopise

králi bavorskému Ludvíkovi píše Wagner, že rozhodné
nedopustí, aby toto jeho dílo, poslední a nejsvétéjši, pro-

padlo osudu „obyejné kariéry operní". Píštího roku
poznovu opakuje svoje páni. Wagner totiž ku kryti de-

ficitu prvních sl .vnostnich her bayreuthských roku 1876

zastavil „Parsifala" dvorní opee mnichovské, avšak král

Ludvík velkomysln jej ze závazku propustil a sám v in-

strukci intendaiue mnichovské dvorní opery praví, že

„Parsifal" toliko v Bayreuthé bude dáván, a že na žád-

ném „profánním jevišti" nesmí býti znesvcen. Stále týž

dvod se ozývá: báze ped profanaci velkého mystéria,

které komponováno za tak mimoádných okolností. Piných
5 rok Wagner skizzoval ; dílo pak instrumentoval v zái
smavého jižního slunce kdesi v Palerm . . . Premiéra
byla 26. ervna 1882 v Bayreuthé Chápeme ono „nepo-
chopení" Wagnera temé ped pl století m; všaK za ny-

njší situace ztiatil takový dvod pirozené ni síle.

Prvý pokus zabezpeiti „Parsitala" Bayreuthu vyskytl

se pi piojednáváni osnovy k novému išskonmeckému
zákonu o právu autorském roku 1901 Minulého leia roz-

víil se znovu boj Z rakouských Nmc súastnil se boje

contra „lex Parsifal" H. Bahr, kterému pi této píleži-

tosti vyteny domnlé honoráe jeho choti za úinkování
pi slavnostních hiách bayreuthských. Boj tudíž sešel na
osobni pole ... A facit všeho: petice, podepsaná velkým
potem hudebních kapacit, navrhuiíci zmnu § 29. išsko-
némeckého zákona o právu autorském. Ve smyslu této

petice vyšla se strany konservativc a hospodáského
sdruženi initiativa na vydání zákona, jehož jediný para-

graf je následovn formulován:
1. Ochrana autorského práva koní, když uplynulo

od smrti pvodce 30 let a krom toho od prvního pro-

vozování díla 10 let. 2. Jestliže dramatické dílo nesmlo
býii až do uplynuti zmínných lht na výslovné ustano-
veni autora provozováno na jevišti, nepomíjí po uplynuti

tchto lht ochrana práva autorského. 3. Totéž platí, jestli

až do uplynuti lhty na výslovné ustanoveni autora bylo
dílo provozováno pouze autorem v ureném misté.

4. V p ipadé bodu 2. je dílo volným po prvním, autorem
povoleném provedeni, v pípade bodu 3. za 10 let po
prvním, autorem povoleném proveden* jinde než v míst
jím ureném. šský kanclé jest zmocnn, pokud se týe

netovi enthusiastických pijetí pi jeho recitálech nebo
ktu varhan.

Povolán jsa k astým koncertm do Anglie, Belgie,

Švýcarska, Nmecka i do naší monarchie, úinkoval ze-

jména v Berlin pi velikých symfonických koncertech pod
Nikischem.

Až do dnešního dne napsal Bonnet velikou adu var-

hanních skladeb: Koncertní variace, Poémes Automne
a ti jiné svazky vždy po 12 skladbách. Vydal je A. Le-
duc v Paíži a úspch jich je stejn veliký jak v Ame-
rice, tak v Evropé.

S Josefem Bonnetem stojím v pátelském písemném
kontaktu. Okolnost ta umožní mi bhem asu dojista po-
dali našemu tenástvu mnohé zajmiavé zprávy.

Le, jaká náhoda I Co toto dopisuji, dochází m od
vzácného pítele již dopis. Prozradím vám nco z nho a
seznáie velikou jeho lásku k nám I

. . . Myslím mnoho na svoje pátele v Praze a ped
nynjším erným obzorem doufám, že nedojde k bratro-
vražedné válce mezi Slovany Válka sama sebou je smutná,
ale bojuje-li se proti nepíteli, kterého nenávidíme, pak se
najde smrt s radosti, tak jako my Francouzové bychom
to uinili. Avšak jaké neštstí, když se má bojovati proti

tm, které milujeme Kéž by Bh chránil echy, tyto pá-
tele Francie, ped takovým smutkem. Z hloubi svého
srdce vyjaduji toto pání. — Ješt jednou všechna má
páni pro Vaši drahou vlast, kterou tak velmi miluji. Pi-
jmte, drahý pane, vyjádení hlubokých pocit Vašeho
velmi oddaného

J. B.

bodu 2., v jistých pípadech právo provozovací propj-
it! .uritému žadateli. —

Pokud se týe merita vci, považuji toto exponování
t. zv. zeleno-modrého bloku v otázce té za velmi ne-
sympatické. U nás také németí nacionálové (Wastian),

hledíce na „Parsifala" jako na „ein Vermáchtnis an die

deutsche Nation", chtjí asi jen myšlenku tu v široké ve-
ejnosti zdiskreditovati. Dle takto formulované zmny pi-
kládala by se umleckému dílu zvýšená ochrana právní

s jakousi antisociální tendencí, což pi nynéjsí n složení

íšského snému nmeckého nelze jen tak pehiédnouti.
Byl by to dále nebezpený praejudic pro podivínské kom-
ponisty a reakce proti všeobecné snaze omezili ochranu
práva autorského na dobu co nejmenši. Nikdo zajisté ne-

pedvídal, že dojde k takové kolisi zájm materielních

a immaterielnich v právu autorském. Právo pece nemže
sloužiti localitám a „hoejším desetitisícm".

Dle naší vzájemné státní smlouvy s Nmeckem ze

dne 30. prosince \89\ . 50 ex 1901 pomíjí ochrana práva
autorského dél literárních a umleckých, k lyž uplvnulo

40. let od smrti pvodce (§ 43). Jediný rozdíl mezi ra-

kouským a nmeckým právem autorským jest v tom, že
u nás s- ohledem na §§ 9, 43 až 49 nutno do lhty za-
poísti celý rok kalendání, takže u nás ochrana dél

Wagnerových pomíjí 31. prosincem 1913, k ;ežto v N-
mecku již 13 únorem 1913. Nejlépe jsou na tom americké
republiky Mexiko, Quatemala, Venezuela, kde neexistuje

vbec žádná ochrana práva autorského. Pochvbu i, že

v Rakousku akce pro „lex Parsifal" vedená i po pípad
seriosními lidmi docil positivního výsledku. Dokáme se

snad provedeni „Parsifala" na naší scén v dohledné
dob? Neb „umlecké dílo, jednou zrozené, patí již

lidstvu", praví H. Bahr. R. Klima.

wbbm divadla mmm
NÁRODNÍ DIVADLO.

U píležitosti slavnostního pedstavení na pamt šede-
sátých narozenin Jaroslava Vrchlického sehrána Fibichova
veseloherní ouvertura. Med ouverturami Fibichovými ne-
zaujímá tato mista práv nejvýznanjšího svoji hodnotou,
zstávajíc za sestrami svými, pedehrami „N c na Karl-

štej í" a „Komenský". Ale vznikem svým jest zajímavá.
Vypráví o tom V. J. Novotný, jak Fibich odhodlal se tuto

ouverturu napsati za tyiadvacet hodin, aby ukázal, že
i dnes jest možné nco podobného jako povstné rychlé

tvoení Mozartovo, jenž, jak známo, pedehru k „Don
Giovanni" složil za jedinou noc. Toto všechno však není

hlavní píinou, pro o provedení „veseloherní ouvertury"
zvlášt se zmiuji. Chci spiše poukázati na záslužnost
každého takového poinu, jímž Fibich jest zachováván
pi život, jeho zpvohry v celku, jak nedávné znovu-
nastudování „Boue" znovu potvrdilo, životnosti nemají —
a tak aspo sehráním jeho ouvertur pi slavnostní píle-
žitosti možno udržeti kontakt skladatele jisté více zaslou-
žilého než geniálního s Ná.odnim divadlem. Proto dopo-
ruoval bych veje obasné sehrání i pedehry k „Noci
na Karlštejn". ízení „veseloherní ouvertury", skladby,

jak již naznaeno, ne vynikající, ale rytmicky svží, vzal

na se kapelník p. Brzobohatý a vyšel dílku peliv vstíc.

Zdenk Knittl.

m aSfe
a KONCERTY n •

i 1 Ešt á3i

eský, spolek komorní poádal svj druhý koncert
za úasti eského kvartetta. Vážn churavého profesora
Vihana zastupoval optn pan R Zelenka, jenž za krátko
s našim prvým komorním sdružením úpln srostl. Po-
hotovost pán Zelenkova je tak veliká, že umožuje
eskému kvartettu bez úhony pedvádéti jednotlivá díla

jeho peetného, bohatého repertoiru. Dokonalá souhra
celku svdí o oboustranné úctyhodné úkonnosti, jež
vítzné pekonává nenadálé ochromení celku.
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Již Haydnv D-durkvartett, t. zv. slavií, pekvapil
oslniv sehraným, pekotným Finále, jehož perlivé staccato
ve všech nástrojích jiskilo. istá, prostá veselost prvé
vty, Hoffmannovy kantileny v Adagiu a pvabné rhyt-
mické zmny Menuettu psobí v dnešním divém shonu
po vzrušení jako hudba z jiného svta.

César Franck je dnes u nás nejhranjším Francouzem.
Jeho pro nás pozdní novinka z D-dur je pozoruhodná, a
do velkých délek se rozlévající práce.

Prvá vta ohraniená dlouhým volným úvodem a zá-
vrem, kupí ve svém Allegru rušn všechny hlasy až
k nepehlednosti.

Scherzo miholá se jako tepot svtel za teplého ve-
era. Larghetto je sple velice jemného pediva — schází
mu však rhytaiická pehlednost. Ku konci se uchyluje
zcela zetelné k programovému zpsobu výrazu. Po-
dobn si vede i poslední vzrušená vta, vracející se
optn v roztouženi. Jednotlivé vty jsou vázány moti-
vicky a má patrn celý kvartett jednotnou myšlenku, již

mohutný závr úinn vyvrchoíuje.
Poslední Beethovenv kvartett z F-dur uchyluje se

podobn jako jeho klavírní sonáty vrcholného období
k užití motivu dle deklamace slovní. A podobn jako
tam rozjásá se dilo opojivými zvuky, ježjunášely nitro

mistra do nadzemských kraj.

tvrtý mimoádný koncert komorní sliboval zvláštní

požitek. Na poadu byly Brahmsovy klarinefové sonáty
z jeho poslední tvorby. Zídka slýchané spojení decho-
vého sólového nástroje s klavírem dávalo tušiti mnoho
nových dojm. Pedzvsti o he prof. Oskara Schuberta
vábily tuze naši zvdavost. Tšili jsme se na pamlsek.
Tím bylo skuten nasazování tón tak jemných, že sotva
byly slyšitelný. Obdiv vzbuzovalo vytrvalé ovládání dechu,
a jistota, s jakou provádl krkolomné pebíhání po jedno-
tlivých rejstíkách obtížného nástroje. Energická poátení
vta sonáty f-moíl skytala v tomto ohledu hojn ukázek.
Nejvíce se líbila tetí vta — Lándler — pvabné arpeggie
klarinetu znly pirozen. Kantileny vedlejších vt, volná
vta prvé sonáty a jedna variace rychlého ruchu ze so-

náty Es-dur nástroji svdí, ne tak neklidné úryvky
hlavních vt. Instrumentace ovšt-.m není silnou složkou
Brahmsova umní, není divu tedy, že nevytžil ze spoje
obou nástroj více barvitosti.

Profesor Artur de Greef, výtený pianista, píliš svého
soudruha kryl. Stalo se tak ke škod sonát Brahmsových.

Záivý, do podrobnosti vypracovaný a odlišený ped-
nes Schumannových „Papillons" elektrisoval poslucastvo
a získal panu de Greefovi mnoho zasloužené pochvaly.

eská Filharmonie každoron oslavuje úmrtní den
Wagnerúv; letos bylo významné jubileum ticetileté a sto

let letos uplyne od narození slavného reformátora. Zd-
raznní po leta opakovaného poadu dostalo se pispním
pražského Hlaholu a chovanc prof. Dobroslava Orla.

Mohutné tleso vokální obstaralo sborové zpvy záv-
rených scén Parsifala. Láska, s jakou pan dr Zemánek
Wagnera pedvádí, byla slyšitelná z každého taktu a
vzbudila v naplnné síni Smetanové upímný ohlas.

Bohumil Vendler.

mmmmMm kritika
* Leopoldova „Polonaisa" pro housle s prvodem

klavíru jest temperamentní pieca, jež vedle vervní bujno-
sti pináší i místa jímavé kantileny, takže vedle smyslu
pro rhytmus uplatniti v ní mže hrá i zrunost ve vázané
linii zpvní. Skladba pohybuje se v mezích prostedních
technických požadavk a opatena jest dosti snadným
1 piléhavým klavírním prvodem.

* Fr. Gregory žalm „Ty's, ó Bože. síla má" není žád-
ným zvláštním zjevem v oboru chrámové hudby vokální.

Nepináší ani v hlasech zpvních, ani v prvodu nic za-
jímavého, mimo to prvod trombon a timpan místy
skladb ad libituni podložený zdá se nevhodným.

Vladimír Knittl.

DOPISY
- p—

T

Brno. Pátý koncert pvecké župy Kíž-
kovského v Brn. Program skládal se ze tí ástí.
V první provedeny byly menší mužské sbory Jindichovy,
Janákovy a Musilovy typogr. besedou „Veleslavínem",
„Svatoplukem" a pveckým kroužkem „Sokola"; ve druhé
tyi ballady Vít. Nováka s prvodem klavíru na 4 ruce

;

v poslední pak proveden poprvé mužský sbor „Leoni-
das" na slova P. Bezrue od Rud. Zamrzly. Sbor tento
poctn první cenou v soutži o mužský sbor, kterou vy-
psala pv. župa Kížkovského. Sešla se celá ada sbor
vysoké ceny umlecké — jak sdleno bylo v programu
nedlního koncertu. Proto tím významnjší musí býti

sbor prvni cenou poctný na základ výroku poroty,
v níž zasedali : Vít. Novák, Jos. Suk, Jos. Nešvera a Rud.
Reissig. A poslechnutí sboru Zamrzlova pesvdilo nás,
že vyznamenání, jehož se mu dostalo, bylo pln zaslou-
ženo, o emž vzhledem k sestavení poroty ovšem nikdo
nepochyboval.

Sbor Zamrzlv odpovídá bezvyjimen všem poža-
davkm moderní skladby sborové. Zpsob skladby, me-
lodické linie i harmonie psobí na posluchae dojmem,
že verše Bezruovy tímto a ne jiným zpsobem tlumo-
eny býti musily. Vášnivým veršm básn odpovídá také
co nejsouhlasnji výraz hudební a je pímo obdivuhodno,
jak výraz ten, již s poátku tvrdý dle požadavku slov-
ního podkladu, v dalším prbhu stupován byl zpso-
bem, dramaticky tak psobivým, že poslucha prožívá
dés, líený slovy Bezruovými. A jakkoli tvoí hudba
Zamrzlova s básní Bezruov u organický celek tou m-
rou, že každý tón odvodnn je slovním podkladem,
takže neubráníme se myšlence — jak již praveno bylo
— že jinak nemožno se tu vyjáditi, pece pináší výraz
i faktura hudby Zamrzlovy cosi nevyslovitelné nového,
ist osobitého, prostého jakýchkoli ozvuk teba uzna-
ných (a dosti etných) vzoru. A na to teba zvlášt upo-
zorniti. Jak vážn pohlížel skladatel na práci svou, toho
dkazem jsou také nkteré nepatrné, ale významné
zmny v slovosledu verš Bezruových

; úelu, za kte-
rým provedeny byly, skladatel pln dosáhl.

O provedeni první ásti programu nemohu refero-
vati, neb jsem nemohl býti této ásti pítomen. Balladu
„Ranošu" zapl etn zastoupený pv. spolek „Jaroslav"
ze Židenic velmi pkn; provedení svdilo o žádoucí
kvalifikaci sbormistra p. J. Mrkose. Ostatní ballady zapl
filharm spol Beseda Brnnská, ízením svého sbormistra

R. Reissiga s úspchem jej neopouštjícím.
Provedení velmi obtížného sboru Zamrzlova muž-

ským sborem župním, zasluhuje ovšem zvláštního oce-
nní Osobní pomr mj k dirigentovi je snad dostate-
ným dvodem, abych místo svého posouzení napsal tu,

co se o vci pravi v referát „Lidových Novin" již uve-
ejnném :

„Úsilí p. Reissigovu podailo se zdolati všecky
obtíže sboru. Nacviil ho s hlubokým porozumním pro
vystižení nálady zvukovou barvitostí. Je-li mo žno tak se
vyjáditi, ekli bychom, že ho výborn instru mentoval.
Mimo to vystupoval lednotlivé jeho partie tak úinn a
vnesl do tolik suggestivních detail, že jeho pojetí bude
pro vždy smrodatné. Mužskému sboru župy náleží dik

za to, že ho poddajn následoval
; podal tak výkon, jenž

zasluhoval hluboké poklony. Piznáváme rádi, že jsme
byli mezi tmi, kteí si vynutili opakování sboru. Pvci
zpívali ho podruhé ne-li lépe, tedy zrovna tak dobe a
pkn jako ponejprv."

KONCERTNÍ ruch !§!Í!§!lj§!

Budjovice es. Ti veery Beethovenových sonát.

L Ve tvrtek 20. února 1913. 1. Opus 5. . 1. (F dur) —
cello a klavír. 2. Opus 2. . 1. (f moll) — klavír. 3. Opus
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12 . 1. (D dur) — housle a klavír. II. Ve tvrtek 13

bezna 1913. 1. Opus 5. . 2. (g moll) — cello a klavír.

2. Opus 24. (F dur „Jarní") housle a klavír. 3. Opus 26.

(As dur) — klavír. III. Ve tvrlek 3. dubna 1913. I. Opus
47. (a moll „Kreutzerova") — housle a klavír. 2. Opus
57. (f moll „Appassionata'') — klavír. 3. Opus 102.

(D dur) — cello a klavír. Úinkuji : MUDr. J. Švanda
(cello), Ot. Jeremiáš (cello a klavír), ed. B. Jeremiáš

(klavír). Sleny M. Fidlerová, E. Halinová, Jar. Kamenová
(klavír)

; pp. Jan Novák (klavír), Jar. Ploška a V. Sto-

klasa (housle).

Domažlice. Slavnostní veer Liter. Jednoty 22. února

na pamf J. V. Sládka Z poadu : Piskáek : Kadeávek. No-
vák: Kukaka, Když jsme se louili a Až pejde den

(zpívá sl Lidka Prunarova). Novotný: Poutník, Jindich:

Chudobka a Novák: Na prsou svých (zpívá p. B. Kranda).

Nebuška: Drsný jsou mé mravy, Ta moje pole, Picka:

Starosvtská písnika a Já v snách T vidl (zpívá p.

B. Kranda). U klavíru : Jind. Jindich.

Mlník Koncert Pvecko-hudebního sdružení. Poad:
Brahms : Uherské tance ís. 3 a 4 (orchestr). Grieg

:

Ped branou klášterní. Kantáta pro ženský sbor a solo

(si. R. Valenlová). Smetana-Trneek : Vltava. Pro harfu

(si. J.
Nessyová). Grieg: Norské tance op. 30. Pro mužský

sbor a tenorové solo (p. kontr. V. Schmidt) Gluck (

Brahms: Gavota , a Grieg: Z lyrických kus (p. JUSt. V.

Herrmann). Brahms: Ossianova píse op. 17. Pro ženský

sbor s prvodem harfy a dvou lesních roh (sl. J.
Nessy-

ová a pp. F. Kašpar a J.
Mazá). Brahms : Trio op. 40.

Pro housle, lesní roh a klavír (sl. J. Nessyová a pp. F.

Kašpar a J.
Ždímal). Grieg: Zem poznáni op. 31. Kan-

táta pro mužský sbor, baritonové sol (p. Mg. Ph. A.

Valenta) s prvodem klavíru (p. JUSt. V. Herrmann).

Sbormisti : sl. R. Valentová a pp. id. K. Opoenský a

Ad. Šaslný.
Paka Nová. Akademie c. k. vyšší státní reálky. ídí

:

p. Hynek Tomáš. Poad : Smetana : Vno. Smíšený sbor.

Tomek : Proslov. Dvoák : Moravské dvojzpvy. Nešvera:
Koncertní valík pro piano. Novák : a) Primula veris, b)

Velebná noc. Dvojzpvy s prvodem piana. Smetana

:

Hubika. Duo pro piano a harmonium. Slovenské ná-

rodn piesn. — II (Studentský orchestr). Gall : vSuita

eská. Svoboda: Fantasie jihoslovanská. Jeremiáš: eská
polka Nedbal : Valík. Hausmann : Radhoš. Fantasie.

Turnov. Odbor paní a dívek pi místní organisaci

národní strany svobodomyslné sehraje dne 23. února

Edip král. Komická parodistická opera ve 3 jednáních

s pedehrou od Karla Kovaovie. ídí dirigent zpev.

spolku „Smetana" z Mnich Hradišt p. K., Schaffer, na
scénu uvedl režisér p. Dr. J. A. Herold. Úinkují páni

:

Dr. Jan A. Herold, Josef Zykeš, Karel Cerman, Václav
ermák, Frant. Šurovský, Heman Slavík, Josef Cerman,
Karel Ddek ml., Boh. Slavík, Rob. Vávra. Hudbu a

zpv provede slavný zpvácký spolek „Smetana" z Mnich.
Hradišt.

HUDBA CÍRKEVNÍ
„Gregorianského Obzoru", ro, XII. ís. 2. pináší

lánek o starovídeské hudb chrámové (sedmero stadií

vývinových), dále pojednání o resonanci zvon a pí-
spvek k otázce chmmatiky a rytmiky v chorálu, krom
ostatních obvyklých, hojn obsažných rubrik. — /.

I RUZNE ZPRÁVYBEB
* Dokumenty. „Pehled" pinesl ve svém ís. 21. ze

dne 14. února zajímavé dokumenty, týkající se otázky
dvoákovské. lánek ten jest dkazem, jak dle prof. Ne-
jedlého o Dvoáka zajímali se jen „kat elníci menšího
rozhledu". „Pehled" píše : Profesor Nejedlý tvrdí tudíž,

že o Dvoáka stejn jako o Mendelssohna zajímali se souas-

níci zvlášt mén inteligentní a mén bádaví a že Dvoák
strhnul na svou stranu všechny kapelníky menšího rozhledu

a všechny skladatele prmrné. Tm, kdož z historie hudby
eské znají více, než co vykládal z ní nebožtík prof. Ho-
stinský, nebo co ve své kompilaci djin eské hudby napsal

prof. Nejedlý, neteba vykládati, že tato tvrzení o posu-
zování a cenni díla Dvoákova v cizím umleckém svt
jsou naprostou nepravdou. Také pamtnici zahraniních
úspch Dvoákových, které v kritikách se jasné odrá-

žely, zkorigují si sami uvedené výroky prof. Nejedlého.

Ale zbývá tu mladší eský svt, který není pamtníkem
doby slavných úspch Dvoákových a který ani nemá
vtšinou možnosti pracným pátráním v pramenech, kte-

rými jsou tu skoro výluné jen listy denní a hudební,
kontrolovati správnost toho, co se mu tiskem i s kathedry
z eské hudební historie hlásá. Krom toho u ná3 velmi
záhy se zapomíná a peochotné skýtá se asto sluch sni-

žováni a zlehování tch, kteí vera ješt tšili se vše-
obecné úct a uznání. Z tchto ohled mám za to, že
nelze pejiti mlením tvrzení o tom, že o Dvoáka mli

K premiée v Már. divadle
žádejte u všech knihkupc,

u pokladny a bileftá v Nár. div.

eský text

Klavírní výtah na 2 ruce K 3*80. — Klavírní výtah
se zpvy K 4*80 žádejte v hudebním závod

mOJIYlfR URBÁNEK II PRUŽE.

zájem jen umlci bezvýznamnjší, nýbrž že nutno zkou-
mati, zda tvrzení toto kryje se s historickou pravdou.
Nebudu nijak polemisovati s píslušným výrokem prof. Ne-
jedlého. Jsem v té výhod, že mohu nechat mluvit ony
kapelníky „menšího rozhledu", skladatele „prmrné" a
souasníky „mén inteligentní a mén bádavé" samotné.
Tedy : kapelníci „menšího rozhledu", kteí se o Dvoáka
zajímali, nechf promluvil Prvním je Hans Biilow Ten
píše v list adresovaném Dvoákovi 17. íjna 1887 z Ham-
burku: „Vašeho „Dimitrije" jsem p. iditeli Pollinimu již ped
delší dobou co nejveleji doporuil (je to dokonce jediné hu-
dební drama, které jsem mu ozna il jako hodné provo-
zování) — týž však (aniž jsem o tom ml tušení) koupil
Smetanova „Dalibora", jemuž nyní pirozené priorita pi-
padne. Doufejme, že odloženo neznamená zmaeno. Diri-

gování „Dalibora" nemohu se odvážiti pro nový skandál,
s kterým by mne pak nmecký Schulverein z Prahy pro-
následoval. K vli Vašemu umlecky daleko výše stojí-

címu „Dimitriji" bych však tomuto nebezpeí klidná se vy-
dal." A ve struném list, datovaném v Hamburce 25. listo-

padu 1887, teme: „Vysocectný miste! Vnováni od Vás,
který jste vedle B ahmse bohem nejoožennanjší.n skla-
datelem (Tondichter) pítomnosti, je vyšším vyznamená-
ním, než kterýkoli velkokíž udlený nkterým knížetem.
S nejsrdenjšim dikem pijímá. n tuto poctu. Váš v upímné
úct oddaný obdivovatel H v. Bulow." Po Bulowovi ne-
chávám vystoupiti Hanse Richtra, který v dopise ze
dne 31. bezna 1887 krom jinéno píše Dvoákovi : „Dnes
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mn uinil Váš list hlavní zkoušku k mén trap-

nou a chápu se rád píležitosti, abych pišel ve styk

s hudebníkem z boží milosti. Zamýšlel jsem beztoho
divé, než bych svj program londýnský stanovil, uinili

u Vás dotaz, zda pro mne nic nemáte. Nyni pibyly mi
Vaše „S\mfonické variace" jako skvélé obohacení mého
programu: tedy s nejsrdenjšmi dikem urit pijaty....
Toto dílo (t. j. Dvoákova symfonie z D-moll) je mn
velmi milé (snad nejmilejši), ale musím z ohledu na svého
podnikatele na to pomýšleti, abych nepinášel to, co asto
bylo už slyšeno, akol. bez aiogance m< hu tvrditi, že
tuto symfonii jen dramaticky vycviený dirigent „wagne-
rián" (H^nuš Búlow nech mi odpustil), k plné platnosti

mže pivésti .... Partituru svojí symfonie z F-dur mi
ješt na njaký as ponechte, jestliže ji nepotebujete;
chci si ji ješt jednou prohlédnout." Korespondenním
lístkem z Birminghamu sdluje H. Richter Dvoákovi dne
29. srpna 1888: „Milý píteli! Verejší provedeni „Stabat
mater" bylo skvlým triumfem Vašeho krásného dila. Máte
nco nového pro moje koncerty ve Vidni? Jse n 4. záí zase
zpt. Váš vždy vrný Hans Richter." V obšírnjším dopise
ze dne 29 listopadu 1890 piavi Richter, že vnuje se „con
arnore" studiu nádherné symfonie (z G-dur), nad niž nezná
žádného lepšího nového díla, kterým by první koncert
v novém roce mohl zasvtiti. O úct Richtrov k eskému
mistru podává svdectví take dopis z 22. srpua 1896,

kde krom jiného teme: „Vte mi, že Vaše díla na
srdci mi leží a že vždy s nadšením chápu se jich studia

a provádní. Tak bylo, tak jest a tak to zstane." Z dalších

dopis Richtiových, které nemohu zde doslovné otisko-

vati, vyznívá plné to, co v ci;ovanem práv list sliboval

Dvoákovi a co vždy jako dirigent plnil. Aspo však
z posledního dopisu Richtrova, z 24. ledna 1902, chci

ješt jako doklad úcty a vážnosti Richtiovy k ei>kému
umlci úryvek uvésti. V nm piše Richter: „Po velkém
požiiku, který nám všem veia Vaše symfonie z D-dur
pipravila, nutká mne to, napsati Vám nkolik ádek. Ne-
vím, zda jste zpraven o tom, že v Manchestru a v msiech,
která se svým orchestrem projíždím, vtlmi piln jsme
Vašimi komposicemi zamstnáni; Vaše jméno patí konm,
která v mých programech nejastji se vyskytují. Píši

Vám to, ponvadž pedpokládám, že Vám to zpsobí
radost, nikoli však proto, abych za to od Vás chválu
získával. Je to mojí povinnosti pro dobrá a krásná díla

se vším svým nadán in zakroovat a je pod, orovat; a Vy
iníte mi plnni této povinnosti lehkým a radostným.
Tedy žádná slova dík . .

." Citované úryvky z dopis
Bulowových a Richtrových svdí o tom, jaké úcté a uznání
tšila se díla Dvoákova u obou tchto dirigent, ktei —
a zvlášt Hans Richter — na koncertním podiu úinné
pro Dvoáka vystupovali. Oba poítáni jsou všeobecn
k nejznamenitjším dirigentm svtovým a zajímavo je,

že oba vynikli jako wagnerovští dirigenti. Jaká to podí-

vaná pro bohy : „wagneriáni" a fedrují toho, kdo u nás
prof. Nejedlým prohlašován je za reakcionáe a škdce
všeho pokroku. Ale nebyli to jen tito dva slavní diri-

genti, ale i jiní, kteí Dvoáka vysoko cenili a mli jeho

díla ve svých programech. Setrvá prof. Nejedlý pes tato

fakta, jmenovité pes svrchu citované výroky Blowovy
a Richtrovy pi svém tvrzení, že Dvoák stejn jako
Mendelss.mn strhl k sob všechny kapelníky „menšího
rozhledu"? Jsou mu snad i Búlow a Richter takovými
kapelníky „menšího rozhledu"?

* Smetanova „Prodaná nevsta" znovu nastudována
krajanem našim Františkem Neumannem, známým auto-
rem opery „Milkování", mla ve Frankfurt nad Mohanem
rozhodný úspch. Tamjší listy, zejména „Frankfurter

Zeitung", vitaji pívtiv toto dílo, nazývajíce jeho uve-
deni šastnou myšlenkou. „Volksstimme" rozepisuje se ší-

eji o celém dile, o jeho ásti hu ební i librettu, jemuž
i pes nkteré psychologické slabiny piznává plnou p-
sobivost. „Kleine Presse" potvrzuje, že opera Smetanova
stojí za péi, jí vnovanou. Všechny kritiky pak shodují
se v souhlasné chvále jednotlivých sólist, jimž v popedí
stála sl. Unrová (Maenka) a pp. Hutt (Jenik) a (Stock)
(Kecal). Dirigent Neumann sklizi vdk za „strhující vzlet

a jemné porozumní pro národní tón této pekrásné
hudby".

* Smetanova „Vltava" provedena byla pod „Oska-
rem Nedbalém v ímském „Augusteu". „Tribuna" rozepi-
suje se o prbhu tohoto koncertu, oi nmž dirigent
sklidil zasloužený úspch. Kritik „Tribuny" cení na dile

Smetanov jeho konstrukci, kvalitu themat, konstatuje však
podobnost hlavního thematu s jakousi starou neapolitán-
skou písní (!). — je sice možné, že podobnost taková
mohla by se vyskytnouti, my však víme, že eský pop-
vek národní byl Smetanovi bližší, což vyluuje domnnku,
že by Smetana pro thema ono sáhl až do Neapolitán-
ských zpv.

„Leonidas", sbor od Rudolfa Zamrzly na slova Bez-
ruova tšil se pi svém prvním provedení župou Kíž-
kovského v Brn tak boulivému úspchu, že musil býti

opakován.

„Svtluška", operetta od Rudolfa Frimla, populárního
autora „Písní Závišových", budí v Americe neobyejnou
sensaci. — /.

* „Opéra des Champs-Elyseés" v Paíži, jejímž arti-

stickým iditelem bude Ernest van Dvck, neoteve se asi

ped poátkem ervna. Jako slavnostní' dirigenti vyhléd-
nuti: Weingartner, Nikisch, lndy, Dukas, Toscanini,
Mengelbeig a Hasselman.

* Hans Pfitzner obdržel titul královského profesora.

* Felixe Mendelssohna dílo z mládí, koncert pro dva
klavíry, instrumentovaný od Moschelesa, nalezeno v jeho
pozstalosti. K prvému provedeni dojde ve Vidni.

* Tereza Carreo slavila padesáté výroí umlecké
innosti.

* Unda Kitschmannova jmenována kapelnici u mst-
ského divadla v Lemberku. — /.

i

lil Z NAKLADATELSTVÍ MM
Ti taneky. Pro piano v lehkém slohu pro mládež

složil Karel Hampejs. Nakl. V. Koti ba v Praze. Rozto-
milé dtské taneky! Již první poha svým význan
eským rázem zalíbí se každému na ráz. V triu použito
nápvu u naší drobotiny oblíbené „|á mám v levé noze".
Nemén roztomilou jest tetí mazurka, jasné, laškovné
nálady Technické požadavky jsou nepatrné a proto hodí
se za doplnk klavírních škol.

Sms srbských pfsní. Pro smíšený sbor bez pr-
vodu. Složil Jaromír Herle. Nakl. V. Kotrba v Praze.

Známý sbormistr
J. Herle uvil zde kytici zpv bratr-

ského národa, jehož písn u nás vždy byly s oblibou
zpívány. Na smsi jeví se ruka zkušeného praktika co
do výbru i požadavk na zdatnost sboru. Skladba jest

celkem snadná a psobivá, stídajíc vážné i žertovné.

! ! Práv vyšlo II. vydání !

!

HEBDOHflS SAHCTA.
Obady Svatého týdne
a to na Kvtnou nedli, Zelený tvrtek, Velký

pátek a Bilou sobotu.
Ku poteb iaitelm kr sestavil a nápvy eských
text složil V. V. Hausmann. Schváleno nejdúst.

biskupským ordinariátem v Hradci Králové.

Cena K 1*50, poStou K 1*60.

nakladatel MOJMÍR URBÁNEK PRAHA, komorní dodavatel.

Vyznamenán Jeho Svatosti Piem X.

Jungmannova tída íslo 14. Hlávkv palác.
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PIANA A MANINA
nejlepších firem se zárukou

za ceny nejnižší

prodává

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel

v PRAZE, Hlávkv palác.

krásného zvuku
(Mat. Thir. Ví-

de) prodám.
Král. Vinohrady,
Karlova t. 5.

II. patro. Kuta.

Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparaiue, do-
dává Frant. Šurát, stavitel varhan, . Budjo-
vice, Pražská silnice 57 Tež rekonstrukce, opravy
a ladní provádí svdomit za ceny solidni. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty

k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)

školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A SyffQVÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejši hudební nástroje ze deva i kovu.

F3RSTEROVY KLAVÍRY
FQRSTEROVA PIANINA
FORSTEROVA HARMONIA
dostati lze ve všech lepé fch skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.

Založeno 1859. Založeno 1859.

Anr.PErROFJ
HRADEC KRÁlPVj^l
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Prodaná nevsta.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 1 K. Pro housle solo K 1.20. Pro
2 housle K 1.60. Pro housle a klavír 2 K. Pro
2 housle a klavír 3 K. Textovní knížka 40 hal.

V studni.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 50 hal. Pro housle solo 60 hal. Pro
2 housle K 1 20. Pro housle a klavír K 1 50. Pro
2 housle a klavír 2 K. Textovní knížka 20 hal.

Hymny slovanských národ.
Pro klavír s podlož, textem orig a es. od
E. Krause. Pouze 50 hal. Pro orch. 4 K.

Pro dechové nástroje K 4 50.

1. Bulharská. '2.-3. ernohorské (dv).
4. Srbská. 5. eská. 6. Moravská. 7. Sloven-
ská. 8. Slovinská. 9. Chorvatská. 10.-11. Polské.
12. Ruská. '13. Lužickosrbská. 14. Francouzská.
(V žádném konkurenním vydání není 14 hy-
men, proto žádejte výslovn vydání naše.)

Vítzství Slovanstva.
Hymnický pochod od E. Starého. Pro piano 80 h.

Pro 1 nebo 2 housle 60 hal. Pro orchestr 2 K.

Pochod vítz.
Oficielní pochod spojenc balkánských od A 1.

Macáka, král. kapelníka v Sofii. Pro orchestr

K 2 -. (Novinka.)

Z písn do písn.
Tré postupných vínk *ku poteb pi poáteném
vyuování klavírním. Upravil Em. Vesel ík.

Sešit I. 29 eských nár. písní s textem K 1'—.

Sešit II. 20 eských nár. písní s textem K 1 *20.

Sešit III. 30 nár. písní s textem a hymen K 1*50.

Skladby pro piano po 50 hal.
(Každé jednotlivé íslo stojí 50 h, dvojité 1 kor.

atd.) 1.-2. Prodaná nevsta. Sms. 3.-5. Kovaík,
Album oblib, popvk. 6. V studni. Sms. 7.-9.

Carmen. Sms. 10.-12. Hoffmannovy povídky.
Sms. 15. Hymny slovan. národ. 16.

Kmoch, Album pochod. 17.-18. Album oblib,

písní. 19. Sletové album sokolské. 20. Ni zisk,

ni slávu. Sokolská sms. 21.-22. Kraus, Trans-
kripce na oblíbené písn.

Operní smsi pro piano po 30 hal.
Troubadour. Traviata. Rigolleto. arostelec.
Tell. Don juan. Kouzelná flétna. Afrianka. Hu-
genotti. Dcera pluku. Bílá paní. Poustevníkv
zvonek. Fidelio. Romeo a Julie. Oberon. Figa-

rova svatba. Sen v noci svatojanské a mn. j.

(Seznamy podrobné zdarma.)

Ouvertury pro piano po 30 hal.
Kdybych byl králem. Fra Diavolo. Fidelio. Nor-
ma. Carmen. Bílá paní. Židovka. Car a tesa.
Sen v noci svatojanské. Halka. Don Juan.
Figarova svatba. Kouzelná flétna. Lazebník. Tell.

arostelec. Oberon. Leonora 1/3. Hugenotti a

mn. j. (Seznamy podrobné zdarma.) Seznamy
hudebnin zdarma. Zakázky vyizují se vždy

obratem pošty.

Hudební závod - Antiquariát - Obchod s klavíry

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv palác.

HUDBA
VELIKONONÍ
Missa dominicis Adventus et quadrage-
simae (bez „Gl ria"). Pro smíšený sbor (soprán
a alt možno zpívat dtskými hlasy) v nejlehím
slohu. Složil B. Kašpar. Partitura K 150, hlasy 30 h.

PAŠIJE
na Kvtnou nedli a Velký Pátek
se zcela lehkými sbory opatil B. Kašpar. K 2 40
Sólové hlasy K 1*50, sborové hlasy po 20 haléích'

Obady Sv. týdne, a to na Kvt. nedli, Zel.

tvrtek, Velký pátek a Bilou sobotu. Sestavil a

nápvy eských text složil V. V. Hausmann.
II. vydáni K 1 50. (Schváleno nejd. bisk. ord.
v Hradci Králové.)

kÍHOvSKHO CÍRKEVNÍ DÍLA
pro smíšený sbor s prvodem varhan
nebo malého orchestru k Velikonocm:
Op. 2. Missa Seti Cyrilli et Methodii. Par-

titura K 160, hlasy zpv. po 40 h. orchestr 5 K.

Op. 3. Missa Loretta.
Partitura 2 K, hl. zpv. po 40 h, orch. 3 K.

OP. 4. Te Deum. Na Vzkíšeni.
Partitura 2 K, hl. zpv. 40 hal , orchestr 3 K.

Op. 32. Missa Jubilaei Solemnie.
(Císaská jubilejní mše.) Vnovaná cis. Františku

Josefu I. — Partitura 3 K, hlasy zpvné po 30 h,

orchestr 5 K.

— Na Zelený tvrtek:
Op. 29. Deset „Pange Lingua". Pro stejné

i smíšené hlasy s prúv. i bez prvodu varhan.

Partitura K P50, hlasy po 40 hal.

Op. 30. „O saiutaris" a „O sacrum con-
vivium". Obsaženo v „Šesti motettech ke cti

Svátosti Oltáni". Pro smíšený sbor s neoblig.

tenorem a prvodem varlian anebo smycového
kvintetta.

Partitura K 1 50, hlasy zpvné po 30 hal., kvin-

tetto K 120.

Op. 35. „O sacrum convivium" (jednohlasné).

Obsaženo ve sbírce „Patnácti Cantiones
ecclesiasticae" pro 1 - 5 dívích hlas
s prvodem i bez prvodu varhan.

Partitura 3 K, hlasy po 80 hal.

Hudební závod. - Sklad a pjovna klavír

Mojmír Urbánek
komorní dodavatel.

Vyznamenán Jeho Svatostí Piem X.

V Praze, fP^~ Jungmannova tida i. 14,
Hlávkv palác.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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KAREL HLKA.

SLASTI A STRASTI STARŠÍHO
SKLADATELE ESKÉHO.

(Pokraování.)

Jako první pedstavení nmecké za nového kapel-

níka dávána Cherubiniho „Faniska". V tu dobu po-

ali se v Praze sousteovati uprchlí vlastenci z N-
mecka, kteí bu byli vládám nmeckých stát ne-

pohodlní nebo sami odcházeli, necítíce se spoko-

jenými nebo bezpenými v pomrech tehdejšho

Nmecka. Posilovali v Praze mnoho nkteré pe-
horlivé kruhy z ad intelligence nmecké, které ho-

ely touhou, aby uinily z Prahy sídlo kultury n-
mecké a stedisko všenmeckého hnutí proti Napo-
leonovi, „uchvatiteli evropské moci". Chtli z di-

vadla pražského uiniti vzorné nmecké divadio.

Mli to dosti dobe promyšleno, a nkteré rody

šlechtické se zemským úadem tehdejším pomáhaly
jim v tom znamenit. Proto usilováno zde díve,

nežli jinde o zamezení pedstavení italských (jež se

zamlouvala smetánce spolenosti, cenící hudbu nad
národnost) a zárove o zákaz pedstavení eských,
jež hovla širokým vrstvám obyvatelstva pražského

a — pokladnám divadelních iditel.

Hned po pedstavení „Fanisky" pišla na adu
Múllerova „Jawine", kterouž psal pro svoji dceru

Terezii, již ze všech zpvaek nejradji víd^l na
jevišti. Nepátelé Mullerovi íkali té opee „Ó, Je-
mine, opera" I

V Praze komponoval MUller díla „Samson",
„Simson Plattkopf", „Die Wunderlampe", „DerThu-
nichtgut" a j., jež tu hned uvádl na jevišt.

Rovnž docházelo i na jeho starší vídeské práce.

Z tch nejvíce líbily se tu „Das neue Sonntags-
kind", „Das Sonnenfest der Braminen" atd. atd.

Muller neohlížel se nijak na germanisaní snahy
nkterých pehorlivých kruhu a pstoval vesele dále

svj vlastní kult. Vlažným v národnostním ohledu

vrstvám nmeckým i eským a zvlášt v hudb
málo vzdlaným se líbil Muller svými skladbami
velice. Divadlo bývalo o jeho kusech plno a po-
pvky z jeho oper a singspiel brzy rozléhaly se až
do omrzeni po ulicích pražských. Jedné ásti šlechty

a kruhm, jež udržovaly spojení s pisthovalými
Némci z íše, nepostaoval MUller. Jim z jeho dél

nevyzníval pravý nmecký duch. Toužili "po jiných

zvucích. Václav MUller, syn nájemce dvora z Mo-
ravy, byl muž z lidu. Dostav se do Vidn, vystihl

správn, co se líbí obecenstvu. Jemu nešlo o po-

vznášení úrovn hudebního vzdlání, ani o nme-
ckého ducha. Hovl páni a panujícímu vkusu obe-

censtva. Jemu šlo o denní úspch. Ten se dosta-

voval pravideln pi každé jeho novince. Mullerovy

práce byly výslednicí jeho povahy a zpsobu života

v rozmailé Vídni. Toujours fidle.

Beethoven pišel skoro v tutéž dobu do Vídn
ze severního Nmecka s jinou výchovou, s jinými

náhledy na život umlecký. Ale jak dosvdovalo
všecko skoro, nehodil se njak dobe do Vídn.
Zstával osamocen a nepochopen. MUller nalezl po-

chopení dost a nemohl si stžovati do zanedbávání.

On, pravý syn své doby, byl fešáckým divadelním

skladatelem ve fešácké Vídni a dobýval tam úspchu
za úspchem. Takového povolali do Prahy. Zde se

nezmnil v niem. A jedna ást pražského obe-

censtva byla s MUllerem velmi spokojena. Bylo

vrcholem požitku, ovšem také budova divadla otá-

sala se v základech bouí potlesku, když MUller pi
premiée své operetty „Das neue Sonntagskind" se

4 leny orchestru produkoval se sám na jevišti hrou

na buben. Nabité divadlo nevycházelo ze smíchu,

tolik potlesku nepamatovalo obecenstvo snad od dob
Mozartových v Praze — a dokonalý úspch ope-

retky zabezpeen byl na dlouho a zajišoval píze
i pro budoucí práce, jež následovaly dosti brzy za sebou.

MUller dával také cizf opery, ale jako skládal

neobyejn rychle, taktéž studoval zbžn. Každý
skoro týden chtl dávati novou operu nebo operettu.

Úspch pi cizích skladbách nedostavoval se tak

asto. Nkeí piítali to pokaženému vkusu obe-

censtva, jiní nedostatenému nastudování. Šly Prahou
ei, že MUller nerozumí poádn partitue, že by

nedovedl ani opraviti výskymuvšl se chyby. Ve
Vídni, že neželí MUllera . . . Pochopíme, že nemíval

mnoho chuti dáti se do studia cizího díla, když
obvykle po pedstavení dostavila se ada výtek.

Neobsazuje prý úloh náležit. Vede si strannicky,

sobecky. Zamstnává své pívržence, a nkteí z nich

mají prý sice zpsobilost úinkován' v jeho plodech,

ale nejsou zpsobilí k dokonalému provádní uzna-

ných zpvoher. Vybírá jen taková díla, ve kterých

je vdná úloha pro jeho dceru Terezii.
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K tomu dodávali zasvcenjší : A úlohu tu potom \

ješt mní. Vkládá vložky mnohdy docela nevhodné

pro svou dcerušku, jenom aby vynikla nad ostatní

zpvaky. Ale o tom nebylo pochybnosti : Made-
moiselle Mtiller nar. 1791 rostla v oblib od úlohy

k úloze a znenáhla vydobyla si v nejvyšší míe
pízn Pražan. Studoval-li Miiller vbec cizí opery

nerad, což je pirozenjšího, než že neml mnoho
chuti studovati díla skladatel pražských, kteí mohli

mu divati se na prsty pi rzných machinacích.

Mimo to každý z domácích skladatel ml za sebou

mocnou stranu. Neúspch dila mohl pinésti v záptí

nepíze sírany. Proto ležely ob opery : Webrova
i Tomáškova v archiv netknuty. Trvalo skoro dv
leta nežli odhodlali se v divadle ku provozování

„Serafiny". Webrova „Kazuma" vbec odmítnuta.

Zatím byl se stal Weber iditelem konservatoe a byl

zaujat novým úadem píliš, že odmítnutí opery ne-

nesl píliš tžce. Bylo snad výhodnjší, nežli její

neúspch, který mu pedpovídali v divadle. Chápal,

že by pípadným nezdarem utrpla i povst nového

ústavu, jemuž chtl zasvtiti nyní všechnu svoji

práci. Tomáškovi nezstalo utajeno, že z rovno-

právnosti chtli odmítnouti také „Serafinu" a že

jsou u divadla v rozpacích. Do „Kazumy" nechtlo

se vbec kousnouti pro libretto i pro hudbu, od-

mítnouti dílo, dokud nebyla záležitost obsazení idi-

telského místa vyízena v konservatoi, nebylo

cpportunní. Proto ty odklady. Tomáška to dráždilo.

Zaal zvykati si ponenáhlu úspchm. Jeho „Eklogy"

sešit í. op. 35 a II. op. 39 vyšly zatím u Kiihnla

(Peterse) a zalíbily se všeobecn. Hned na to

6 Rapsodií op. 40 ve Vídni u Haase vydaných,

došlo rovnž velmi píznivého ocenní, které stupo-
valo se, když lipská Allgem. Musik-Zeitung
pinesla o nich redakní pochvalný úsudek. Bylo

známo, že to byl nejvážnjší tehdejší hudební aso-
pis, jehož redakci vedl zakladatel listu Friedrich

Rochlitz, a ku svému pání nebyl uvádn jako

redaktor. V Praze asopis byl odbírán a ten horliv

a pozorn. O Eklogách op. 35 psáno tam hned

po vyjití r. 1811: „jsou myšlenkami i vypracováním

velmi rozmanitý, ze všech zírá mnoho talentovaný,

vzdlaný a myslící umlec". Hned v záptí kritiky

objevil se v asopise z Prahy dopis, ve kterém

referuje se o nové symfonii
J.

Vitáskové z C, jež

uvedena na programu dobroinné akademie, kterou

poádal ve prospch sirotince jeho pedseda kníže

Ant. Isidor Lobkovic, který, jak dokládal dopis

s drazem, svil ízení tchto velkých akademii

Vitáskovi. Symfonie nedosáhla úplného úspchu.
Kíitik jenom do7nával, že Andante F-dur, je sku-

ten dokonalé. Jinak musil piznati, že vtší úspch
mla ouvertura Rsslerova, nejvtší však úryvky

(Finále) z opery Jirovcovy „Der Augenarzt." . . .

V dopise byl skrytý hrot proti Tomáškovi.

V Lipsku tolik chvály o nm, a v Praze jeho vcí
nedávají vbec v akademiích, jež poádají knížata. . . .

Konen nebylo slušn možno oddalovati pro-

vozováni Serafiny.

Všechny zprávy z tehdejší doby shodují se v tom,

že Tomášek žil a udržován v domnnce, že vlivem

Webtovým a Vitáskovým dálo se zdržování provedení

jeho opery. Zanevel na n mnoho.

|§|!lBJ|!Bi:|3 DIVADLA
NÁRODNÍ DIVADLO.

„Poustevníkv zvonek". (Dirigent R. Zamrzla. Reg.
B. Polák.)

Obecenstvo toužící po snadno pístupné a vnímatelné
hudb dostalo své „panem et circenses" Maillartovou
operou „Poustevníkv zvonek". Znovu uvedená práce
poutá po stránce libretistické životnosti postav, po stránce
hudební graciesnosti a laškovnosti a psobí i pilnutím
k vážným situacím djovým. Opera byla sehrána výborn.
Zvlášt výkon pí Bogucké i pí Horvátové byl svží. Ani
ostatní úinkující nezstali svým partiím nieho dlužni.

„Židovka." Pan Flegel, vystoupivši pohostinsky v partii

kardinála Brogniho v Halevyov „Židovce", má nevelký
sice, ale píjemný materiál, jenž zejména ve stední po-
loze zní pln a voln. Výšky jsou dosud tísnny a hloubky
kolísají v intonaci. Po stránce herecké zápolí nadaný
adept dosud s nejprimitlvnjšími principy dramatické re-

produkce. Vladimír Knlttl.

MSTSKÉ DIVADLO NA KRÁL. VINOHRADECH.
Darovaná paní. Eugen Albert svoji plodností ná-

leží mezi pední ze soudobých skladatel. ada jeho
operních prací však nenese ráz uritého, jednotného char-
akteru — spíše pekvapuje, pehlížíme-li jí v celku, pe-
strostí svého stylu, tu k Wagnerovi se klonícího, tu mo-
dern konversaního, a jinde dokonce podléhajícího svodm
vlašského verlsmu. Nejúspšnjší ze všech zpvoher
Albertových byla doposud .Nížina", jejíž libretto, zpra-

cované Lotharem dle stejnojmenného katalánského dra -

matu Guimerova, jist mlo lvi podíl na vítzném postupu
tohoto díla pes etná jevišt. I u nás na Vinohradském
divadle „Nížina" chytla (zesnulý tenorista Pokorný
v úloze Pedra podal tehdy výkon jímavý) a to bylo asi

píinou, že uvedena nyní „Darovaná páni". Libretto této

komické opery má své pednosti i vady. Mezi pednosti
jest itati plynulost dje, stídání scén rušných i mén
živých, pkná kresba figur, z nichž nejvíce vyniká labuž-
nický kapucin a žárlivý hostinský. Za vadu pokládám ne-
jasnost celé zápletky, povstalou „na vlas podobností"
obou sester, která jest scénicky tžko proveditelná,

tebaže ob úlohy po celý veer spoívají v rukou jedné
zpvaky a teprve poslední scéna pivádí ped oi obe-
censtva pevleenou sboristku, jež ovšem nemže býti než
trapn nepodobna své dvojence. Tato zkušenost jest již

stará jako Shakespeare, a celkem se divím, že dnes ješt
nkdo staví scénickou práci na tak labilním základ.
" Hudebn Albert zstává i v „Darované paní" pln

eklektikem. Je jím nejen ve stylu své skladby, v nmž vlivy

rznorodé od Wagnera až po Leoncavalla a Pucciniho
podávají si ruce, ano, dokonce sentimentálnost vídeské
operetty zbarvuje výmluvn milostný dvojzpv Zacometta
a Felicie; a v invenci není rovnž osobitosti.

Pes to však vitám operu Albertovu na vinohradskou
scénu, jako vbec každou seriosní práci, jíž otevírá se

brána tohoto divadla. Je správné mínní, že, je-li vbec,
co mohlo by odvrátili zájem nejširšího obecenstva od
operetty, jsou to jen díla takového rázu jako novinka,

o níž píši. A jest i správné mínni, kdesi vyslovené, že
práce seriosního eklektika asto umní více prospje, než
dílo neseriosního, by i osobitého talentu.

O provedeni nechci rozeplsovati se do šíky. Byla
v nm patrna leckde zdatnost pedních sil, a kde nebylo
té, aspo dobrá vle tušlti se dala. A tak jen pozname-
návám, že orchestrální vypracování p. Holekem od-
povídalo požadavkm a že slena Drozenová a pan
Li>nhau9 svými pomrn ucelenými výkony ne|více

mne zaujali. Zdenék Knittl.
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Igíjgijjilllgj KONCERTY
Sedmnáctý koncert eské Filharmonie pedvedl

novinku „Veseloherni ouverturu" od domácího skladatele

dra J. rytie Vojáka. Skladatel iperné si poíná v práci

motivicícé, prohánje hlavní motiv všemi skupinami ná-
stroj a barv jej dle okamžité poteby, na poátku ušt-
paným tónem vysokého klarinetu, jenž vede hlavni slovo
v celé skladb, pozdji vesele v plném obsazení celého
orchestru. Vedlejší vta pkn kontrastuje svým širokým
proudem, ale na krátko. Hlavni théma se vrací ustavin
a obratné kontrapunktuje. Schází však vystídání njakou
novou myšlenkou. Vojáek dobe instrumentuje. Trombo-
ny hraji ale trochu velkou úlohu na veseloherni pedehru.
Vzory, dle nichž se Vojáek ídí, poskytnou pi ostejším
nahlédnutí rady další

S. Prokopa „Vypravování pana uitele", symfonická
báse dle echovy „Ve stínu lípy", byla tentokráte po-
nejprv provedena ve filharmonických koncertech. Prokop
dovede zachytiti náladu a pravdivé maluje jednotlivé

obrazy básn. Jak úinné pedvádí vidinu uitelovy ze-
melé ženy, zjevující se mu ve snhové vánici, jak prav-
div ty dvoje housle ve výši záí jako hvzdy, domnlé
oi její. Souhrn obraz, vyatých z vypravování uitelova
velice vrn podaných, vyvrcholen je ku konci oslavou
znovu nabytého štstí, jež se opt s novou rodinou vrá-
tilo. Jen se vtírá otázka, pro na konci je pise „Narodil
se Kristus Pán". K vli zaokrouhlenosti ? Zdá se mi toto

zakoneni tuze nucené, vzdor mohutnému vyvrcholení
závru.

ajkovského „Francesca da Rimini", symfonická báse,
má všecky komposiní' pednosti svého tvrce, ale trpí

délkou jednotlivých vt, jež oslují virtuosni technikou
a utápi se ve form, jež píliš skladatele váže.

Beethovenova „Eroica" zakonila znamenit sehraný
poad.

Tetí ádný koncert komorní obstaralo optn naše
výtené eské kvartetto za pomoci pana prof O. Máchy
(viola). Churavého prof. Wihana zastupoval optné p. L.

Zelenka. Novinkou byl smycový kvartett z G-dur op. 9.

od nadaného modernisty Jana Kunce. Skladatel mluví naší
mateštinou, vytíbenou Bedichem Smetanou. Síla vlast-

ního projevu nejvíce vyniká ve Finále trojvtého díla.

Celek petéká zpévností ; i v tch nejspletitjšísh místech
všechny hlasy zpívají. Autor rád se zasní v zamilovaných
progressfch a asto na nich ulpí Dissonanní Finále koní
pekvapiv náhle. Ale ty programové názvy nepiléhají,
naopak matou posluchae!

Brahmsv rozjasnlý, svží kvintett op. 111. a Dvo-
ákv známý americký op. 97. sousedily dílu mladého
skladatele. Bohumil Vendler.

Varhanní koncerty v síni Smetanov byly ukoneny
vlašským virtuosem Bossim. Marco Enrico Bossi je Pra-
žanm již znám. Pražský „Hlahol" provedl jeho „Píse
písni

0
, jako varhaník byl svého asu Bossi vbec u nás

prvým hostem z ciziny k veejné produkci pozvaným.
Nedostatek vynikajícího moderního stroje zavinil znané
opoždní poznáni bohaté skladby varhanní. Doufejme, že
v budoucnu se rozmnoží kruh ctitel koncertní hry na
královském nástroji tak dalece, že slibný podnik bude
moci býti zachován.

Veliký Bach stál v ele poadu. Fantasie a fuga
G-moll znla mohutné. Na ostatních íslech ml Bossi
jako skladatel veliký podii, leho úprava Haydnova sboru
ze „tvera roních poasí" pravdiv se vyjímala; ve
skladb „Scéna pastorále" zachycuje z poátku náladu,
ale brzy upadá do pesládlých period, oživených tu a tam
njakou módní harmonickou zvyklostí. Jednotlivé episody
dkující svj vznik oslnivé technice skladatelov psobí
jiskivé, jsou ale kladeny bez spojitosti vedle sebe a
ustupují optn vypjatým melodiím. Skladba „Sposalizio"
pro smyce, harfu, varhany a tam-tam roztká se v dlou-
hých unisonech. Když gradace dostoupila vrcholu, pone-
náhlu opt zmirá. Vnitní cenou, obsahem, nemže dnes
Bossi zaujmouti. Vn komposic jeho vyprchala hned po

jich napsání. I jeho rozhled klame. Klavírní skladba od
Dubois mohla odpadnouti. Jsou-li podobné plané hraky
oblíbeny v krásné Itálii, u nás již nebaví.

Bohumil Vendler.

mm KRITIKA fflSBSH
Škola intonaní. Na podklad slovanských písní lido-

vých napsal pro školy mšanské a stední František
Waic, c. k. skut. uitel eské reálky v Olomouci. Dii I.:

Uebnice pro žáky.

Waic je zkušený uitel, jenž vypozorovav nedostatky
dnešního vyuování zpvu, podjal se práce sestaviti školu
zpvu na základ u nás novém Sebral veliké množství
národních písní a uspoádal je postupn od neisnadnj-
ších až k velice složitým. V uspoádání jeho je však skryt

celý vyuovací plán. Každý jednotlivý hudební pojem vy-
svtluje žáku názorn na prožitých píkladech, vzatých
se známých písní a hrav pokrauje k novým poznatkm.

Základem školy Waicovy je velký kvintakord. Pokra-
uje vysvtlením oktávy, kvinty, jejího pevratu kvarty

;

pak teprve pipomene terce, jež žák zpíval již pi kvint-

akordech.
Uritost a jasnost definic neobtžuje píliš pamét žá-

kovu, kdežto naopak hojnost úloh obzor rozhledu znan
zveliuje.

Z praktických píin zamluje spisovatel pi poá-
tením cvieni kvintakordu oznaení „velký", ale poue-
ním, že mžeme kvintakord užiti v rzných polohách,
pedvádí žáku poznatek krásna harmonického. Podobné
hravým zpsobem seznamuje žáka s taktem a krásnem
rhytmickým. Mnohá užitená pravda vštípena zde již

útlým cviencm, takže si ji trvale zapamatují pro život

;

na p. pi znaménkách silomrných je pravidlo: Zpvák
ve sboru zpívej tak, aby jeho hlas nevynikal. Má se sna-

žit! stále slyšeti celý sbor a nejen sebe zpívati. Kolik

pvc by si zachovalo svží hlasy a uchovalo je ped
zkázou, kolik pveckých sbor by v intonaci neklesalo,

kdyby se dbalo tohoto zlatého pravidla

!

Vysvtlení stupnic pichází až po úplném sluchovém
ovládnutí stupnice tvrdé. Na hojnosti znamenit volených
píklad pokrauje žák jist a lehce až k novému akkordu

Na základ národních písní pivádí žáka ke zvýše-
nému tvrtému stupni a modulaci do vrchní a spodní do-

minanty. Tóniny mkké, stupnici melodickou, harmoni-
ckou, ba i složité moravské najdeme použity v písních

dalších. A tak takka nepozorovateln pevádí j žáka do
tžších taj hudebních. A znamenitý znalec národních
písní pedvádí i ony pedcházející z jednoho tonorodu do
druhého. Pedvádí i zvtšený trojzvuk a jiné nelibozvuné
akkordy.

Naši páni sbormisti by mli uebnici tu*o zavést
i v pveckých spolcích. Poskytla by mnoho zábavných
hodin a seznámila by leckde naše pvce s národním na-
ším umním, jež zstává mnohým, pokoušejícím se marn
0 zteení harmonických obtíží moderních sbor, nezná-
mým svtem.

Cena 1 K 80 h (poštou) je vzhledem k poteb školní

velíce nízká. Odkládaje výbornou pvodní knihu, jejiž

poznání mi zpsobilo radost, koním vtou spisovatele

:

Cílem vyuováni zpvu ve škole má býti krom osvojo-
váni nutných poznatk theoretických vývoj hudebnosti
lovkovy, t. j. intensivn vzdlávati sluch, souasn péstiti

smysl pro rhytmus, uiti chápat základní tvary melodické
1 harmonické a poskytnouti základy vnitního hudebního
slyšení.

Kniha vyšla nákladem Družstva knihtiskárny v Záhebu
(severní Morava) Bohumil Vendler.

Oprava. V lánku „Lex Parsifal" tiskovou chybou
prodloužena ochrana práva autorského na 40 rok. Má
správn státl 30 rok,
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j§||ÍBÍ{Íg[ DOPISY
Víde. Další varhanní koncert c k. spolenosti hu-

debních pátel pinesl pohostinskou hru Aloise Koflera ze
Štýrského Hradce. Týž zasahuje dosti úinn do hudeb-
ního tamnjšího života a jeho koncerty ve Štpániné
sálu jsou daleko známy. Bohužel, vídeský jeho koncert
zklamal úplné. Primo: Kofler není naprosto interpretem
Bachovým. K tomu schází mu mnoho. Jest tu nejorve ne-
jasnost rejstíkování — naprostá neschopnost k tomuto
specielnímu varhannímu umní, varhanní instrumentaci.

Z varhan geniálního Riegra vybíral barvy píliš jedno-
stranné, jež kladl bez logických zákon vedle sebe tak,

že trhaly znan dojem hned skladby prvé : Toccaty,
adagla a fugy C-dur. (Thema poslední pedvede 10 bylo
povážliv jinak!) 3 ehorálové pedehry nepinesly pražád-
ných rozlišujících nálad a zarážely ješt více pílišnou
svojí délkou, které práv mohl Kofler odpomoci dobrým
rejstíkováním. Bach — ostatn tof kámen úrazu mnohých
varhaník, kteí pomíjejí základní tón, jádro, chor princi-

pálový a roztodivnou registraturou nahražují tak zdravé
tehdejší barvy, které ml na zeteli lipský kantor. Piklá-
nl bych se proto vždy ku zdravému modernímu naná-
šení varhanních barev, jak to iní Sittard nebo k archa-
sujícimu podání Straubeov. Šastnjší ruku ml Kofler
snad v moderních mistrech : V Bossiho (Nol — vánoním
aetherkkém poemu), v Guilmantov smutením pochod
a ZDévu seraf a konené ve Widorov Cantabile a Allegru
ze VI. varhanní symfonie. Dojem esthetický, který posky-
tuje pohled na hrajícího Koflera, jest ubohý. Pi Wido-
rov allegru byla valná ást publika rozesmána. Nemá
pranieho v sob Kofler ze vznešeného klidu R. D ttricha,

ani z elegance M. Springera. Pimlouval bych se vele,
by tento poslední byl vyzván k varhannímu koncertu a
pojat do oíští stagióny. Dámský sbor paní Albiny
Mandyczewske pednesl za direkce dra Eusebia Mandy-
czewského novou skladbu Hause Gála: „O vné radosti",

kantátu pro ženský dvojsbor s prvodem dvou harf a
varhan. Podklad vzat ze staré kostelní písn Cornerova
zpvníku (163 1). V kantát pevládá tón elegický v roz-
poru v textu. Úvod varhanní píliš dlouhý, byl velice dobe
pracován. Zabavoval. Sklony Brahmsovské nápadn vy-
stupovaly zde v popedí. Naprosto nepirozený byl zá-
vr E dur Bachovy Toccaty a fugy — zdálo se, že od-
cházející obecenstvo pinutilo Koflera, by tempo úžasné
vyhnal a tak vážnost karikoval.

Schonberg „Gurrelieder". Prvé provedeni v-
bec pod profesorem F. Schreckerem Filharmonickým
sborem 22. února 1913. Chorické dílo ArnolJa Schonberga
s prvodem orchestru, pro sóla a 4 sbory! Kdo slyšel

písn „Námsíního pierrota", ekal zde dojista legie pa-
zvuku — zlámanou hudbu. A pece nebude ani dost málo
na rozpacích považovat! všecky novosti nynjšího Schón
berga za excessy, které jsou schopny pipraviti jej o ce-
lou autoritu nynjší Vidné. Dílo, o které jde, je dílo mládí.

Tak ped desíti lety zaaté, dokonil je Schonberg teprve
ped krátkou dobou, navrátiv se k nému po rzných pe-
stávkách. Je-li pak možná jakási orientace v periodickém
dlení umlecké jeho tvorby — tu dlužno ji zaadit! do
prvé, kde vládne pekrásný ješt sextet „Zjasnná noc",
jdme však k slovnímu základu této práce. Jens Petr
Jacobsen, norský básník, napsal tento cyklus nemající však
pražádných epických líení. Prost pebásuje zde pra-
staré severské legendy o tajné lásce Waldemara krále a
pekrásné To ve. Dánské povstí zasahuji až v 14. století,

opádají zem Gurre. Tove zemela a Waldemar zdvihá
osudný protest proti bohu. Strašlivý, osudový
výkik, je-li nám vzata milovaná bytost. Marné
je dokazováni bohu, že Waldemar a Tove jsou
jedno, že nelze oddlovat jich duše. Bh je
tvrdý. Lesní holubice vgurrských hvozdech
zvstuje smrt krásné Tove a král vyjíždí každoron na
šílený lov. Vlastní jádro komposice tkvi vlastn zde. Manni
Waldemara nazývají sami vyjížkou mrtvých tyto straši-

delné toulky pustinami gurrskými. V lidu udržuje se bá-
ze strašlivých noci plných podivných zjeveni. Ale Tove
— Tove je Waldemarovi vzata a už se nevrátí . . . Hu-
debn navazuje Schonberg na Mahlera, stylov na Wag-
nera. Je úžasno, jak požadavky svoje na komplexv sil vý-
konných nedovedl omezovati, ale cítíte, že nemohl jinak

!

V jeho písních je cosi lidského a nelze se odtrhnouti od
tohoto tajemného dutí orchestru. Moe nástroj — titan-

ský orchestr a nad nim lkavý, nešastný hlas lovka.
A pece v této hudb tragické je stále nco m lostn
tragického, opojivého, že marn se ptáte : K emu ty

divné poslední excessy Schónbergovy musy? Ku konci
recituje „Sprecher". V tom vidím znak té slední periody,
v které dílo Schónbergovo bylo dokonáno. Je sice gro-
teskni tento oddíl, báse sama to ale vyžaduje — nep-
sobí však cizotou. Schrecker má nejvtší pretense státi

se dirigentem Mahlerovského stylu. Bezpoet zkoušek
(pro jednotlivce skvle honorovaných), jeho pítomnost ve
Dvorní opee, kde pipravuje se operní jeho novinka, za-
mstnání na Akademii státni absorbuje povážlivé jeho
síly, ale Schrecker neustává Uvedení tohoto díla nalezlo
vzácný ohlas celé Vídn. Po Walterovi je to práv on,

který vznícené zahloubává se do partitury a pi tom ne-
zná pehnaných gest. Partie sólist Tove a Waldemara
byly zejména skvostn obsazeny. Hrál orchestr Tonktínst-
ler znané sesilený. Vácslav Hanno Jarka.

WW±\ KONCERTNÍ ruch
Benešov. Koncert tenoristy Rudolfa Blána dne

2. bezna. Poad: 1. Friml: Jaro a podzim. Malát: Malo-
vala na chaloupku (pí Dvoáková). 2. Schubert: U moe.
Ti slunce. Netrplivý. Schumann : Dva granátníci. Hnv
nechci znát (p. Blán). 3. Grieg: Píse Solvejgina. Chopin:
Horování (pí Dvoáková. 4. Grieg: Vypluti. Ty's láska

má. Rubinstein : Asra (p. Blán). 5. Treger: Tichá noc.
Slovenská : Sadaj slunko ... (pí Dvoáková). 6. ajkov-
skij : Pro. Smetana : Veerní písné íslo 1, 2, 3, 5 (p.
Blán)

Klobouky Val. I. pvecká beseda (veer písní ná-
rodních) zpéváckého spolku „Tovaovský" dne 2. bezna.
Poad: Malát: eské národní písné (mužský soor). O vý-
znamu národní písn (p. Jan Ficek). Novák : Slovenské
písn lidové s prvodem klavíru (p Lad. Fišer). Polášek:
„Usmrcený" (mužský sbor). Novák: .-lovenske lid. písn
s prvodem klavíru (p. |ar. Kopecký). Lichard : Slovenské
národní písn (mu ský sbor). Novák: Slovenská : „Pijme,
chlapci . . ." (p. Lad. Fišer). Malát: „Já tu nebudu"
(mužský sbor). Dirigent p. Bed. Pursch, u klavíru p.

Kar. Ržika.
Kolín. Litomický veer ženského odboru Sokola

dne 2 bezna za spoiuúinkováni ochotnickéio spolku
„Tyl", komorního kvarteta hudebního a sokolského kvar-
tetta pveckého. Z poradu: Weiss: Ouvertura (kapela
Sokola kolínského). Pospíšil: Jenom ty oi (Sokolské
kvartetto pvecké). Fibich: Klavírní kvartetto E-moll,
op. 11. (Housle: c. k. fin. rada Ot Gregora, viola: Dr.

A. Arnošt, cello : Jaroslav Mádle, klavir : |UC. Alfréd Je-
línek). Strébl : Valik (sokolské kvartetto pvecké) Sme-
tana: Sms z Prodané nevsty (kapela Sokola kolínského).

Starop^ažské písniky od Karla Hašlera. Kabaretní scéna
(rukopisná novinka).

Perov. Koncert spolku na podporu chudých studu-

jících c. k. gymnasia dne 2. bezna. Pvecký sbor studu-
jících gymnasia. ídi prof. Ferd. Vank. Poad : Vendler

:

Pod starým praporem (smíšený sbor). Wagner : Sbor
poutník z „Tannháusera" (mužský sbor s prvodem
piana) Hymna bitevní z „Rienziho" (mužský sbor s pr-
vodem klavíru). Dvoák : Koncert A-moll, op. 53, housle

s prvodem klavíru (Bohuslav Orel, doprovází MUSt.
Jos. Dostál). J ndich : Píse jarní (smíšený sbor). Fibich:

Ouvertura k „Noci na Karlštejn", op. 26., pro klavír

na tyi ruce (žáci VI. a VII. t.). Nešvera Plavba na
moi, op. 110. Kantáta pro sola a smíšený sbor s pr-
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vodem klavíru a harmonia. (Sopránové solo : pí. Klot.

Tichá.)

Píbram. Rádný koncert Lumíra - Dobromily dne
1. bezna. Poad: Suk: Stasa arodjnice, smiš. sbor.

Fibich: Selanka pro klarinett s prvodem klavíru (p. Zd.

Šetele). Strauss: Koncert pro lesní roh s prvodem kla-

víru (p. Fr. Kašpar). Foerster: „Most vzdech", ženský
sbor s prv. klavíru. Fibich: Kvintett pro klavír, housle,

klarinett, lesní roh a violoncello (pp. dr. |os. Theurer,

Jos. Bartoš, Zd Šetele, Fr Kašpar a Ant. Váa) Bartoš

:

„Honza a smrt", humoristická ballada pro smíš. sbor a

soli s prvodem klavíru. (Soli: sl. A. Stieborová, pan
JUDr. V. Hartmann.) U klavíru pp. |os. Brož, Frant. Jirák,

dr. Václav Šebesta a dr. Jos. Theurer. Dirigenti: Boh.

Soukup a dr Jos. Theurer.

Skalice eská. Koncert pvecko - zábavní jednoty

„Bendi" dne 1 bezna. Spoluúinkuje mst. hudba, sesí-

lená pp. ochotníky. Poad: Schubert : Symfonie h-moll,

orchestr. Pospíšil: „Mysliveek", ženský tverozpv
s prvodem klavíru. Suk: „Ma moja". smíšený sbor

s prv. klavíru. Schubert: „Rosamunda", ouvertura, or-

chestr. Fibich : „Vnost", melodram na slova Rud.
Maytra, pednese dp. P. Jan Hlaváek. Klika: „Ballada

0 eské hudb". Smíšený sbor Šebek: „Bulharský tanec

. 1." a Smetana: Balet z opery „Dv vdovy", orchestr.

Dirigent Karel Hejzlar.

Turnov. Koncert orchestrálního sdružení a zpvá-
ckého spolku „Dvoák" dne 2. bezna. Poad: Dvoák:
Serenada E-dur, I vta (Orchestr dní sdruženi). Fibich:

Selanka, solo pro klarinett (Orchestrální sdružení a p. Fr.

Jelínek). hcvský: Lásky máj, dámský dvojzpv (pí L.

Šolcová, pí B. Plátková^. Palla: eské tance, muž. sbor
(Zpv. spolek „Dvoák"). Suk: Serenada op. 6. (Orche-

strální sdruženi). Novák: Vražedný milý, Nešasná vojna,

smíšený sbor (Zpv. spolek „Dvoák"). Dvoák : Valíky
(Orchestrální sdružení).

Turnov. Spolek divadelních ochotník provedl na
scén mstského divadla dne 9. února t. r. premiéru
aktové operetty „Umluvené znamení", kterou s'ožil, na-

studoval a sám ídil mladý skladatel Karel Štika, iditel

kúru v Labské Týnici. Operetta dosáhla pi úpln vypro-
daném domé boulivého úspchu, zajištném již pi se-
hrání pedehry. Výkony jednotlivc posuzovati nebudem,
ale jen tolik sluší uvésti, že i pi otevené scén si do-

byli potlesku, což jest u našeho písn kritisujícího obe-
censtva jist vci vzácnou. Také sborv, jak pvecky, tak

1 herecky si pkn poínaly. V hudb si smycové ná-
stroje dobe vedly, toiéž však nelze íci o nástrojích de-
chových, o které jest u nás velká nouze. Jinak úspch
operettv bu mladému skladateli výzvou k další práci na
poli tohoto snažení. R.

HUDBA CÍRKEVNÍ Í§Íí8Í|Í8Í

Filharmonický spolek a dómský sbor v Rábu
(Uhry) provedly ízením G. Fránka Perosi-ho Oratorium
„La resureczione du Lazaro" v dómském kostele s vel-

kým úspchem.

ie;;i8iligi RUZNE ZPRÁVY tSTtt7Í tttÍl\

* Zdenk Nejedlý opakuje znovu v posledním ísle
svého listu utrhastvi vyslovená poprvé v „eské Kul-
tue" ped púltetím msícem. Tenkráte napsal p. Zdenk
Nejedlý, že Kovaovic se vyslovil o Dvoákových operách
jako o zboží, které do Národního divadla nesmí. Kova-
ovic nazval toto tvrzeni drzou lží („Venkov", „Dalibor").
Pan profesor Nejedlý tehdy stril tuto výtku, že jeho
tvrzení je „drzou lží" klidn do kapsy a mlel. Ti m-
síce p. prof. Nejedlý mlel a nepodal protidkaz, a to
bylo pímo jeho povinnosti cti. Po dvou a polovin
msíce p. profesor nejen že nepodává dkaz, ale opa-

kuje znovu svá tvrzení. Pan profesor ml dosti a9u (10
nedl) a mohl v Praze i v okolí sebrati dosti dkaz,
že jeho tvrzení o „zboží, jež do Národního di-
vadla nepatí" není drzou lží. Podnes tak ne-
uinil. Kovaovic a my všichni, kdož mu víme, že tvrzení

p. prof. Nejedlého je drzou lží, ekáme, ba žádáme, aby
v píštím ísle „Smetany" provedl pan profesor Nejedlý
dkaz pravdy. Nuže pozor, pane profesore, ne
babské divadelní klepy, ale dkazy žádáme. Žádné la-

ciné vytáky, že snad jste tuto naši zprávu neetl, tu ne-
platí. Opakujeme znovu, že je to vaší povinností cti od-
povédti pímo, bez vytáek.*) Na takové nefalšované
dkazy ekáme.

* Vzácný dokument. V kritice o koncertu Františka
Ondíka podává Zdenk Nejedlý užaslým tenám znovu
dkazy, že sl obecenstvo Dvoákovy skladby vbec ne-
peje. Ondíek hrál také Dvoákovu houslovou „Sonaíu"

K premiée v Nár. divadle
žádejte u všech, knihkupc,

u pokladny a biletá v Nár. div.

eský text

TRISTNÍ

60 hal
Klavírní výtah na 2 ruce K 3*60. -- Klavírní výtah
se zpvy K 4*80 žádejte v hudebním závod

mOJmiR URBÁNEK U PRHZE.

a tu obecenstvo dle Zdeka Nejedlého ze sálu pímo
prchalo ješt ped poetím sonáty. To pece vzácný do-
kument. Škoda jen, že celá kritika Zdeka Nejedlého
nese se tónem známým z list povsti nechvalné. Ha-
beant sibi.

* Vdecká kritika. Píznaný a velice humoristický
pípad vdecké kritiky školy prof. Zd. Nejedlého podává
„Pehled". Ve „Studentské Revui" zasáhl do sporu o Dvo-
áka také pan Štrba. Piše se tam : „Profesor Nejedlý
nemá oné oddané lásky k Dvoákovi umlci. Proto jest

k nmu objektivní Žádnému umlci neškodí objektivita
tak, jako právé Dvoákovi. Odmysleme si Dvoákova
genia a co pak je Dvoák? Typ nekulturniho, kon-
servativního muzikanta, jehož idee o vytvoení eské
hudby, pokud ovšem lze o ideovém tvoení Dvoákov
mluvit, znamenaly by pímo reakci proti snahám Smeta-
novým. Takový, nebyl by Dvoák ovšem vbec umlecké
existence schopen atd. ..." Pane Štrbo, tonle jste pro-
vedl dokonale I Jaké štstí, že takový Dvoák ml tako-
vého njakého genia Co pravdy spoívá na vdeckém
výroku žáka p. universitního profesora Zd. Nejedlého.
Z Dvoáka nezbude nic, jen si odmyslete toho jeho genia.
(Njaký takový genius pece nic není 1) Pravdu , má pan
Štrba, ale také „Pehled" má pravdu, praví-li : Odmyslete
si od Šhakespeara jeho genia a bude vypadat jako takový
praobyejný Štrba.

*) Svého asu nazval Kovaovic tvrzení profesora
Nejedlého o zúmysln pokažené „Šárce" darebáctvím.
Tehdy p. profesor Nejedlý odpovdl, že jeho slova byla
obrácena k eskému Biilovovi a že mu odpovdl For-
geton. Touto pošetilostí odbyl celou vc.
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* Kongres pro aesthetiku a vdu umní odbývati se
bude 7.-9. fjna v aule budovy universitní v Berlín.

* V Heidelbergu chystá se Bach-Regerova slavnost
(íditi bude Reger-Wolfrum). Hráti se bude: Smutení
hudba, Velikononí oratorium, Magnificat, 2 brandeburské
koncerty, druhá D-dur suita a jedna z kantát (scénicky).

* Lipsko chystá na 4. leden 1914 Parsifala. Podailo
se intendantovi Meistersteigovi získati k umlecké vý-
prav Maxe Klingera. Regisseurem bude dr. Lert. Parsi-

fal-Urlus— etc. Chlapecké sbory obstarají hoši tomášského
kostela, proslulí svoji lahodou hlas. Je v úmyslu pro-
vést! jen nkolik tchto sváteních pedstavení.

* Ferruccio Benvemito Busonl-ho orchestrální suita

k „Princezn Turandot" na Carla Gozziho v pepracováni
Karla Vollmóetlera provedena byla v St. Jameském di-

vadle v Londýn a docílila boulivého úspchu. Chválí
se všeobecn koloristika hudby a plastické uvedení orien-

tálských pohádkových motiv.
* Dr. Georg Schiinemann, známý berlínský hudební

spisovatel dokonil objemnou práci o djinách dirigováni

od nejstaršich as až po dnešní dobu.
* Paul Gerhardt provedl ve Cv kav poprvé I. sym-

fonií pro varhany Charles Maria Widora (e-moll) v N-
mecku. Na programu nalézaly se: Biblické písn od Ant.

Dvoáka (provedení souborné Alb. Fischerem).
* 350.000 rubl se sešlo na Verditiv pomník v P-

ti ohrad.
* Albert Wiemann, známý wagnerovský zpvák dožil

se v plné sile 82 let.

* Nešverovo oratorium „Job" provedeno bude
v Rudolfinu dne 3. t. m. za prvodu „eské Filharmonie

1

',

spoluúinkovánim sólist: dam: sl. Vachkové a pani
Krtitznerové (ze školy pí Boh. Rosenkranzové) a pp.
Karbulky, Hájka, Váni, Podra (tento rovnž ze školy pí

Boh. Rosenkranzové), Slívky, Fišera a Šastného. U var-
han zasedne osvdený umlec pan Pn.Dr. |ií Kavan.

* V jubilejním cyklu „eského kvartetta" prove-
deny budou následující skladby: Dne 13. bezna: Ph. Em.
Bach, Boccherini, Dittersdorf, Haydn. Dne 17. bezna : Mo-
zart, Cherubíni, Beethoven. Dne 26. bezna: Beethoven.Schu-
bert. Dne 29. bezna: Mendelssohn, Schumann, Brahms.
Dne 1. dubna: Smetana, Dvoájí, ajkovský. 7 dubna:
Franck, V. Novák, Reger. Do „eského kvartetta" vstou-
pil místo ochuravélého mistra Wihana pan Zelenka z kvar-
tetta Ševik-Lhotského.

* Ševik-Lhotského kvartett získal za vystouplého
cellistu pana Zelenku znamenitou náhradu ve výborném
mladém echu prcf. AI. Fingerlandovi.

* Vzácného našeho spolupracovníka, spisovatele
pana Karla Hlku stihla krutá rána. Dne 23. t. m. sko-
nal mu po delší trapné nemoci nadjný a hodný syn
Zdenk, žák 4. tídy c. k. gymnasia na Kr. Vinohra-
dech. Budiž zde tžce stiženému otci projevena upímná
soustrast nad ztrátou tak bolestnou.

* Tetí cenu svtové soutže „Art Publication So-
ciety" v Americe (Saint Luis) obdržel za svou klavírní

skladbu „Scherzo" mistr Josef Nešvera v Olomouci.
* Dne 6. bfezna t. r. pipadá desáté výroí smrti

Josefa Jandovského, zakladatele a pedsedy Jednoty idi-
telú hudebních škol v echách, kteráž r. 1900 splynula
s

J. H. St. Jandovský byl vynikajícicí paedagog hudební.
Instruktivní díla jeho jsou nezasloužené zapomínána. Na-
rodil se 2. února 1848 v Karlin a absolvoval pražskou
konservato v r. 1867 za iditele Krejího. Byl pedním
ze žák Mildnera a Benewltze. Po absolutoriu psobil ti
leta u pedního magnáta v Pešti jako hudební vychovatel.A kynula mu lepši budoucnost v cizin, zstal ve svém
rodišti a vida, že v té dob není eských škol hudebních
v Praze, založil prvou eskou hudební školu v Karlin,
již po 25 rok ídil. Na této škole psobili jako uitelé:
Ferd. Vach, K. Weiss, E. (X Cimr, G. I. Lašek, Bohumil
Wendler, F. Heyduk, Boh. Sejnoha a H. Hopp. Tak bylo
až do konce roku 1898, kdy odešel na zasloužený odpo-
inek. Školu jeho pevzal B. Seqvens, který v pvodních
místnostech jí ídí. Škola Jandovského po odchodu jeho
vlastn se rozdlila v ústavy dva: Bohumila Šejnohy a

Bedicha Seqvense. — Jandovský byl nejen znamenitý
uitel a bystrý organisátor, ale 1 Hdumil, vlastenec a muž
vzácného srdce. Odkázal Ústedni Matici školské 52.000 K
s podmínkou, až stát pevezme povinnosti matiní, aby
zízeny bylv z jeho odkazu dv nadace, na polovinu pro
žáka konservatoe a malíské akademie. Jednota hudeb-
ních stav chystá v den úmrtí návštvu hrobu Jandov-
ského na Olšanech, a prosí všecky leny své i pátele Jan-
dovského, aby 6. bezna t. r. ve tvrtek o 10. hod. dopol.

u brány hbitovní se sešli.

* Pvecké sdružení pražských uitel dobylo ve
Vídni koncertem za spoluúinkováni ddiného prince Lob-
kovice a Oskara Nedbala znamenitého úspchu.

* František Maisler, len orchestru Národního di-

vadla, slaví v tchto dnech jubileum svého tyicetiletého
psobení v tomto divadle. Jmenovaný jubilant byl enga-
žován ješt samým Bedichem Smetanou (1. bezna 1873)
jakožto druhý idite! orchestru, vedle koncertního mistra
Vojtcha Hímalého, dnes iiž zvnlého. Pejeme jubi-

lantu, jenž tší se dodnes jaré mysli a svžesti, aby ješt
dlouho mohl psobit! v ústav, s nímž tém srostl!

* Pi posledním koncertu nmeckého spolku pro
komorni hudbu v Praze došlo k boulivým výjevm,
když pévkyn Alb. Zehmeová z Berlína poala pednášeti
Schonbergovy „Písn námsíníka" v prvodu kvintetta.

Obecenstvo, rozdleno na dva tábory, pro i contra, ne-
utišilo se ani na vyzvaní policejního orgánu a tak byla
shasnuta svtla a koncert ukonen.

* Ella Stlllerová, profesorka na vídeské nové kon-
servatoi, žaka profesora Suchého, docílila ve Vidní

pednesem Dvoákova houslového koncertu ohromného
úspchu.

* Ruská zpvaka Vjalceva, slavená „Královna ci-

gánské písn", zemela.
* Felix Draeseke, známý skladatel, zemel v Dráž-

anech ve vku 78 let. —/.

* Novákova moská fantasie „Boue" chystá se ve
Vídni na den 27. dubna. Svému tenástvu pineseme
o tom zvláštní referát od našeho tamnjšiho zpravodaje.

* Otto Neitzelovi, známému hudebnímu kritiku, dává
se s velikým úspchem jeho opera „Barbarlna" ve mst-
ském divadle v Kolín nad Rýnem.

* Dv velezajímavé premiéry odbyly se ve dvorním
divadle v Karlsruhe. Jednoaktova opera Heinricha Bien-
stocka „Zuleima" zdá se býti rozhodn dobrým dílem,
práv jako Fritz Koennecka hudba v postní he Hanse
Sachsa (Der farendt Schuler in Paradies) Koennecke je

Nmec, v Americe rozený, studoval pod Rheinbergrem
a Thuillem.

* Oberon. Ped krátkým asem pinesli jsme zprávu
0 chystaném tomto klasickém dile Weberové v divadle

delta Scala v Milán. Nyni s politováním musíme sdélitll,

že vzdor skvlému provedení, nenalezlo porozumni, by
1 nejmenšího, u Italského publika.

! ! Práv vyšlo II. vydání !

!

HEBDOHAS SAItCTA.
Obady Svatého týdne
a to na Kvtnou nedali, Zelený tvrtek, Velký

pátek a Bílou sobotu.
Ku poteb iditlm kr sestavil a nápvy eských
text složil V. V. Hausmann. Schváleno nejdúst.

biskupským ordlnarlátem v Hradci Králové.

Cena K 1-59, poStou K 1*60

nakladatel MOJMÍR URBÁNEK PRAHA, komorní dodavatel.

Vyznamenán Jeho Svatosti Piem X.

Jungmannova tída islo 14. Hlávkv palác
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* Píležitostná komposice R. Wagnera. Kritik Tjer-

sot popisuje v „Tem psu" hudební autografy a manuskripty
seazené v Malherbové sbírce, jež nyní pipadla bibliothece

paížské konservatoe. Mezi zvláštnostmi némeckého od-
dleni nalezena byla skladba, kterou Richard Wagner psal

tehdy, když kritické pomry jej donutily rznými emesl-
nými pracemi v oboru hudebním bidu svou zahnati Ješt
ped nedávnem nevdlo se pranieho o tom, jak Wagner
musil svj život obhájiti aranžovánim rzných smsí, když
jej Paíž pilákala. A peci jedná se zde o skladatele —
Tannhausera I Skladba ta jmenuje se „Les Adieux de Marie
Stuart" (Louení Marie Stuartovny) a psána jest na slavný

poem Berangerv. Wagner pipomíná si tuto skladbu

v jistém dopise na Uhhga. Nepokládá ji za dosti dle-
žitou. A jedná se tu jen o opis, není pražádné píiny
pochybovat o pravosti, nebof hudebni styl práce rovná se

na vlas onm pracím, které Wagner „zhotovil" za paíž-
ského pobytu. Pati ovšem též k nejhoršímu, co W.
napsal.

* Stední fronta nové opery berlínské dle návrhu
Otto Marcha má nésti tato jména: Bach, Gluck, Haydn,
Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, Wagner, Brahms.
Ani jeden — Berlían!

* 15. II. 13. odhalena byla v arkádách vídenské

university busta E d. H a n s 1 i k a, prvého uitele aesthe-

tiky hudební na tomto vysokém uilišti. Jeho odpor
k Wagnerovi je znám a akademickým spolkm hudebním
nemohlo ujiti, jak bezprostedné po centenárním výroí
bayreuthského apoštola holduje se zde nositeli plochého
doktrináského balastu. Když po slavnostní ei dra Quida
Adlera šli hosté popatiti na Hanslickovu bustu — de-
monstrovali mladí lidé tichou dojemnou slavností

:

K Brucknerov desce, nalézající se nedaleko, položili

nádherné, mohutné, vavínové vnce s ervenými stuhami,

s nápisy: Per aspera ad astra — a Non confundat in

aeternam. Moment tento je význaný: u Hanslicka ležely

též dva vnce: jeden byl soukromý a druhý od židovské
„Presse". Mladým lidem tmto applauduji, ponvadž va-
vínem zdobili památník skuteného umlce. H.

* eská hudba v cizin. V koncertech orchestrál-

ních : Dvoák, tvrtá symfonie (Berlín, Bliithner v orchestr).

Dvoák, houslový koncert iBochum, hudební spolek). Sme-
tana, Vyšehrad (Brussel, Královská konservato hudby).
Smetana, ouvertura k opee „Prodaná nevsta" (Dráž-
any, XI. symfonický koncert Gewerbehausorchestru).
Smetana, Z eských luh a háj (Drážany, lidový kon-
cert Gewerbehausorchestru). V komorní hudb: Dvoák,
klavírní kvartetta Es, Ges

;
(Eisenach, Natiererovo trio).

Dvoák, klavírní kvintett A; (Frankfurt nad Mohanem,
Frankfurtské trio). V koncertech sólist : Dvoák, Slovan-
ský tanec, Na pástkách

;
(Fiume, societá di concei ti Paolo

Weingarten).

ODEBÍREJTE A ROZŠIUJTE „DALIBOR"

si9iien>

školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,
koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, Ht. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A syfiOV v Hradci Králové.

Nejdokonalejši hudebni nástroje ze deva 1 kovu.

FGRSTEROVY KLAVÍRY
F3RSTEROVA PflANBNA
F&RSTEROVA HARMONIA
dostat! lze ve všech lepších skladech klavírních

král. dvo. továrny V LOBAU v Sasku
a V OEORQSWALDE v echách.

Založeno 1859. Založeno 1859.
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SUBSKRIPCE
na sensaní hudební novinku,
umlecky skvostn vypravené

PÍSN

Z PRAŽSKÉHO

GHETTA
Pro jeden hlas s prvodem klavíru.

Básn ED. RADY zhudebnll RUD. VAŠATA.

1. Na starém židovském hbitov. 2. Dlouhý den.

3. Malslova ulika. 4. Krásná Lea.

Titulní list, illustraee a umlecká výprava
akademického malíe A. Wierera.

Nejvýš pozoruhodná tato novinka zahajuje ori-

ginalitou svého thema, svoji veskrze umleckou vý-
pravou zcela nový smr v naší literatue hudební.
Dv nejvétší, v celém svt slavné pamtihodnosti
Prahy, tajuplný židovský hbitov a pražské ghetto,

jichž mystérium opedeno tolikerými tklivými zkaz-

kami, jsou zde pedmtem sentimentálních, poesie
plných verš. Ký div, že nadchly skladatele k hudb
nejvýš originální, která se obdivuhodn charakte-

rem i náladou k nim pimyká a úin slova stupuje.
Tuto nejvýš šastnou harmonii básníka s komno-
nistou doplnil zde ješt malí A. Wierer mistrovskými
perokresbami, kteréž provázejíce spolu s nádher-
ným titulním obrazem zhudebnné slovo celým dí-

lem, tvoi z nho celek nezvyklé krásy a nálado-
vosti. Vydání bude pravým klenotem bibliofilu,

ozdobou každé knihovny, Nedanou vzácností pro
sbratele a každému salonu skutené výzdobou,
svédicí o jemném vkusu majitelov.

Snižené subskripnf ceny (platné
jen do 15. bezna).

Vydáni skvostné na runím papíe runím tiskem
a autografy autor 1 2 K (pozdji 20 K),

na velinovém papíe 3 K (pozdji 5 K), dlužno
pedem zaslali,

originální vazba 5 K (pozdji 8 K).

Nmecké vydáni pekladem dra
E. Rychnovského v tchže cenách.

Hudební nakladatelství a sklad klavír

Mojmír Urbánek, Praha
komorní dodavatel.

Jungmannova tída 14. Hlávkv palác.

HUDBA
VELIKONONÍ
Missa dominicis Adventus el quadrage*
simae (oez „Gl ria"). Pro smíšený sbor (soprán
a alt možno zpívat dtskými hlasy) v nejlehím
slohu. Složil B. Kašpar. Partitura K 150, hlasy 30 h.

PAŠIJE
na Kvtnou nedli a Velký Pátek
se zcela lehkými sbory opatil B. Kašpar. K 240
Sólové hlasy K 1-50, sborové hlasy po 20 haléich.

HEBDOMAS SANCTA.
Obady Sv. týdne, a to na Kvt. nedli, Zel.

tvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Sestavil a
nápvy eských text složil V. V Hausmann.
II. vydáni K 1 50. (Schváleno nejd. bisk. ord.
v Hradci Králové.)

íhowkého církevní díla
pro smíšený sbor s prvodem varhan
nebo malého orchestru k Velikonocm:
Op. 2. Missa Seti Cyrilli et Hethodll. Par-

titura K 160, hlasy zpv. po 40 h, orchestr 3 K.

Op. 3. Missa Loretta.
Partitura 2 K, hl. zpv. po 40 h, orch. 3 K.

OP. 4. Te Deum. «r* Na Vzkilenl.
Partitura 2 K, hl. zpv. 40 hal , orchestr 3 K.

Op. 32. Missa Jubilaei Solemnie.
(Císaská jubilejní mše.) Vnovaná cis. Františku
Josefu I. — Partitura 3 K, hlasy zpvné po 30 h,

orchestr 5 K.

Na Zelený tvrtek:
Op. 29. Deset „Pange Lingua". Pro stejné

i smíšené hlasy s prúv. i bez prvodu varhan.
Partitura K 150, hlasy po 40 hal.

Op. 30. .,© salutarls" a , O sacrum con-
vivium". Obsaženo v „Šesti motettech ke cti

Svátosti Oltání". Pro smíšený sbor s neobllg
tenorem a prvodem varhan anebo smycového
kvintetta.

Partitura K 1 50, hlasy zpvné po 30 hal., kvin-
tetto K 1-20.

Op. 35. „O sacrum convivium" (jednohlasné).

Obsaženo ve sbírce „Patnácti Cantiones
ecclesiasticae" pro 1 - 5 dívich hlas
s prvodem 1 bez prvodu varhan.
Partitura 3 K, hlasy po 80 hal.

Hudební závod. - Sklad a pjovna klavír

Mojmír Urbánek
komorní dodavatel.

Vyznamenán Jeho Svatosti Piem X.

V Praze, pay* Jungmannova tida <. 14,
Hlávkv palác.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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VÁCSLAV HANNO JARKA:

ALFRED SITTARD.
Pipisuji Józie Wankowe.

Und die Orgel, die Or-
gel der heilige Vater der
Instrumente, dieser ge-
heimnisvolle Oceán . .

.

Liszt: Zur Stellung der
Kunstler, 1835. V. Ober
Kirchenmusik.

František Liszt, který v Gazette musicale sdílí

tak velikou lásku pro svj klavír,* nerozpakuje se

ani na okamžik projeviti svoje nadšení i pro hudbu
církevní a varhany. V jeho essayích najdeme nko-
lik míst s bystrými, pípadnými postehy, které na
tehdejší dobu u tohoto práv umlce jsou opravdu
vzácné. Varhan tehda bylo zneužito, na nich uhostily

se diavolovské melodie a Liszt trpce si stžuje ve

výše jmenované stati na tento úpadek. iní tak ne-

hledanými slovy a fragmentární, reformou se zabý-

vající „Uber zukunftige Kirchenmusik" a slova o Spon-
tinim nejsou posledními toho doklady. Tato místa

bude nutno vždy respektovati, jich vážiti si bude
každý pítel velikého umní.

Varhany, jakožto nástroj kostelní, mly ode dávna
svoje místo v historii hudební. Církev poznala brzo,

že k její thaumaturgii a theoforickým procesím je

teba doplku. Pozlacený štuk, obrazy a sochy sva-

tých a svtic, svtla a malovaná okna, to vše bylo

jen mrtvou nádherou. Výtvarná umní a krásná e-
mesla na jedné, vn kadidla a mystická šera basi-

likových prostor na stran druhé, nemohly staiti.

Bylo teba jiného elementu, který by nejen tuto

nádheru dovršil, ale který by mluvil též veleji než
asketický kazatel. To byla hudba — varhany. Jich

etherické harmonie, jemné, šelestné melodie, jež ja-

koby z tohoto svta nebyly, byly schopny jiti ješt
hloubji. Vážné a mocné akkordy introitu a jásavé

zvuky po Ite, to byly vlny moské, z nekonena
jdoucí k nejhlubšímu lidskému taji — k duši.

Pihlédneme-li k dnešnímu souasnému Nmecku,
vidíme nkolik koryfe varhanní kultury. Na vrcholu

jejím jest Alfred Sittard.
Úelem tchto ádk bude podati obraz tohoto

umlce, obraz snad nedosti dokonalý. Hlavním pak
bodem jich bude Sittardovo rozešení problému mo-
derních varhan.

Alfred Sittard narozen jest ve Stuttgart 4. listo-

padu 1878. jeho otec Josef (f 1903J, profesor kla-

víru a zpvu, známý též svými esthetickými a hi-

storickými pracemi, penesl brzo na to svoji paeda-

gogickou innost do Hamburku, kdež dv celá té-m desítiletí stál v ele hudebního života.

Výchova mladého Sittarda nesla se dvojím sm-
rem. Jedním bylo studium klavíru, které konal u Wil-

helminy Marnstrandové, odchovanky Lebertovy, a

druhým byla hudba církevní a discipliny theoretické.

V tch nemohl zstati nedoten vlivem otcovým.

Znamenitými rádci byli mu zde též Wumbach a Wil-

helm Kóhler, který tehda uil na paedagogiu a spolu

byl chorregentem hamburského Petrikirche.

V sedmnáctém roce poal se uiti he na var-

hany. Bylo to jeho nejvtším páním, ovládati práv
tento nástroj, které dlouho s ním rostlo. První ta-

jemství jeho sdloval s ním Karel Armbrust, varhaník

Petrikirche. Sittard, maje dobrou pípravu klavírní,

byl schopen za nedlouho tam doprovázeti motetta.

Uitel Armbrust však brzo zemel a kostelní výbor

povil nyní plnou službou varhanickou jeho žáka.

Tento první ale úspch nezmýlil mladého Sittarda.

Sotva rok po svém potvrzení rozhodl se vno-
vati hudebnímu studiu intensivnji a odešel proto do
Kolína nad Rýnem. Na tamjší konservatoi našel

uitele ve F. Wíillnerovi (komposice a dirigování),

J. Seissovi, žáku Hellera (klavír) a F. W. Frankeovi

(oddlení církevní). V Kolín nad Rýnem pobyl tyi
roky (1898—1901).

S absolutoriem vrátil se pak do Hamburku zpt,

a vstoupil jakožto dirigent-volontér k mstskému di-

vadlu.

Zde ocitá se Sittard na cizí pd. Za rok od-

stupuje a zanáší se hlavn sborovou komposicí. Vy-
znamenání tchto snah došel v Mendelssohnov cen,
již mu udlila sama Královská akademická vysoká

škola hudební v Berlín.

Roku 1903 povolává jej správa Kreuzkirche

v Drážanech a pedává mu chór.

Zde rozvtvuje Sittard velikou innost. Systemi-

suje jednak varhanní koncerty a astji pi nešpo-

rách pináší i jako dirigent vzácné, málo slýchané

kantáty J. S. Bacha.

Na umlecko-prmyslové výstav konané r. 1906

v Drážanech vystupuje ne mén jak s 20 celoveer-

ními programy a rok na to stává se hlavním sólistou
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pi Slavnostech hudebních umlc. Umlecké cesty '

vedou jej ve všechna hudební evropská centra a jeho oka-

mžité obeznámení se s nástrojem, získává mu jméno.

V koncertech místních súastuje se nesetn jako

klavírista.

R. 1909 vítzí u píležitosti Bachovy slavnosti

v Dortmund, která konala se v Reinoldi-Kirche.

Stylový zpsob, jakým hraje Bacha, jej staví i nad

frankfurtského Heyseho a Ruppa ze Strassburku, var-

haníky tedy proslulé. Vítzství, a jisté, nebylo z nej-

snadnjších.

Ped tím, roku 1908, dostává se mu estného

úadu. Msto Hamburk vznáší na nho prosbu, aby

jako dlouholetý píslušník msta a varhanní revisor

vypracoval disposici nových varhan v znovu vysta-

vném tamním kostele sv. Michaela.

Msto dává mu všecky prostedky k ruce a Sit-

tard úad pijímá.

V kostele svatomichalském svého asu byly již

varhany. Vystavl je Jan Gottfried Hildebrand, který

vyšel z proslulé školy Gottfrieda Silbermanna, s roz-

manitými pestávkami v letech 1762—1770. Nástroj

tento platil v mnohém ohledu za nástroj pozoruhodný

svými 68 hlasy a 13 spojkami, ambitem manuálu

C-f
3
,
pedálu C-d 1

. Pišfal bylo 4945 a materiál zde

upotebený byl neobyejn cenný nejen pro tehdejší

asy, ale ješt více pro dnešek. Jen pt hlas (ti

subbasy, violon 8' a flétna píná 8') bylo dev-
ných, 16 kryt a konických hlas z kovu (81otový

cín a ostatní hlasy z cínu 141otového. Toto množ-
ství kovu (10.075 kg.) znamenalo celé bohatství. 20
vzdušnic bylo z dubového deva.

I linie starého stroje, který vnoval leganí rada

Jan Mathesson, nebyly bez pvabu. Ve stedu pro-

spektu nalézalo se C 32' principálu, což bylo pro

tehdejšek bezpíkladné a ješt dnes nelze najiti po-
dobného.

3. ervence 1906 kostel vyhoel. Architekta Son-

nina pyšný barok a s ním zárove i tento triumf

novodobého umní varhanáského staly se obtmi
plamen. Ale staroslavné hanzovní msto nelenilo a

brzo na to zapoalo se stavbou novou, která mla
zachovati staré formy tohoto proslulého kostela. Jeho

rozmry nejsou z menších — délka obnáší 72 m.,

šíka 50 m. Nástupcem Sonninovým stal se architekt

Faulwasser s praktiky Geisslerem a Meerweinem.
Otázka varhan však mohla býti rozešena jedi-

ným — Sittardem. Ten stal se ideovým nástup-

cem Hildebrandovým resp. Silbermannovým.

Bylo teba, aby vci chopil se skutený um-
lec. Vdl to i senát i pedstavenstvo msta, a nu
tila je k tomu i stará, prastará tradice hudební, za

níž vdí Hamburk Telemannovi a „svému" Ba-
chovi (Karel Philip Emanuel).

Pedn okopírována byla vnjší výprava stroje.

Krom nkolika detail neuchýlil se profesor Lessing

z Berlína (f 1912) mnoho od dívjšího architekto-

nického roucha. Vypracoval nkolik figuraních mo-
del, které velice dobe souhlasí s obrysy varhann
empory. Celkovou stavbu skiín provedli misti Hay-
mann a Weigand v dev teakovém. I rozdlení

v prospektu ponecháno bylo staré a tak 177 plšfa-

lám dominuje opt nádherné dvaaticetistopové C
(subkontra), vážící 543 kg., v prmru 0*55 m., dél-
ky ll*28m. Dojem, jaký si odnášíte z tohoto mo-
delu, je ohromný. Stíbrn lesknoucí se plocha to-

hoto velikána zdá se vás prost elektrisovat.

Nyní k disposici. Pedn ješt k vnjším pod-
mínkám této.

Dra W. M. z Godeffroy rodinné fideikomisní

nadání poskytlo neomezený fond penžní na zaízení

stroje. Fideikomis spravovali tenkráte : Starosta dr. Ka-
rel August Schroeder, Jindich Adolf Meineke, svo-

bodní pánové Charles ze Schroeder a Karel z Merck.
A ihned si spolenost tato vymínila, že chce sub-

vencovat dobrý stroj, „jaký vbec lze poí-
dit". To jest tedy prvý impuls pro Sittarda, aby
popustil uzdy své fantasie a vtlil zde svoje nejlepší

znalosti v míe nejvtší. Pekunierní starosti stály stra-

nou, nebylo teba ohled; bylo možno pracovati na
obrovském projektu.

Sittard poal v ervnu r. 1998. Za vedlejší sou-

innosti profesora Spengela a Medera (f 1909) vy-
pracoval dokonalý program stroje, který byl závaz-

ným pro budoucí firmu, jež stroj postaví. Není teba
podotýkati, že závazným též bylo upotebení toho

nejlepšiho materiálu jak pro píšfaly, tak i vzdušnice

a všecky varhanní ásti.

V soutži stálo sedm nmeckých firem. Stavba
zadána byla jednohlasn královské wurttemberské
dvorní varhanáské firm E. F. Walcker á Co. v Lud-
wigsburku.

Nebude od místa, zmíním-li se o generaci Wal-
ckerov. Základ její iní malým desitihlasým strojem

Eberhard Friedrich Walcker 1820. Staví pozdji dle

simplifikaního systému Abbé Voglera, uvádí ku-

želovou soustavu do umní varhanáského, odboí
pak k Barkerov pneumatice. Druhá, tetí a tvrtá

éra pejímá pak všecky zkušenosti prvé, zavádí mem-
bránový systém, ale brzo vytváí si svoji specielní

Walckerovou kuželovou soustavu; spolu iní pokusy
s hlasy stentorovými a bée se konen ku nejmo-
dernjší — elektropneumatice. Umní jejich pechází
z generace na generaci; proto též ty vysoké vý-

sledky. Mám-li jmenovati zde z nich nkteré, uvá-

dím : Dóm v Rize. Varhany o tyech manuálech a

dvou pedálech souhrnným potem hlas 124. VUlm-
ském Munstru 3 manuálové a jeden pedál soutem
109 hlas. Boston-Hall tymanualové o 2 pedálech,

hlas 68; mchy pivádny do pohybu parou. Atd.,

atd. ... Do jara 1912 postavila firma 1750 varhan.

Elektropneumatika mohla býti vzata jedin v úvahu
u hamburských varhan a Walckerové nemén než

na 60 strojích uinili zdailé pokusy s tímto systé-

mem. Vzdálenost od klávesy k pišale kolidovala pi
michaelských varhanách mezi 15—35 metry, u hlas
5. manuálu dokonce mezi 50—60 m. Jediné, možné
spojení jest zde tedy — elektrický drát. Jakékoliv

abstrakty nemly v ešení projektu místa.

Oprava. Waicova „Škola intonaní" vyšla v Zá-
behu (severní Morava) a nikoli v Záhebu, jak omy-
lem vytištno v posudku v minulém ísle.
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DIVADLA WSM
NÁRODNÍ DIVADLO.

Paní Xenie Dorliacová od Mariánského divadla

v Petrohrad vystoupila pohostinsku jako Taána v aj-
kovského „Eugenu Onginu". Partie tato sama svojí po-
vahou jest jednou z nejvdnjších, a umlkyn opravdu
dovedla z ní vytžiti každé plus. Její podání dramatickým
akcentem lišilo se v lecems od pojetí u nás obvyklého,

což zajímavost výkonu zvyšovalo. Co se týe všeobecných
kvalit ruského hosta možno íci, že hlas pí Dorliacové

jest zdatný, bezpen ovládaný soprán a hra ve všem
prozrazuje inteligenci nevšední. Umlkyn mla výmluvný
úspch, jenž svdil o sympatii, které si dobyla v hledišti,

zejména reprodukcí známé noní scény. Zdenk Knittl.

MSTSKÉ DIVADLO NA KRÁL. VINOHRADECH.
Malátovy „Veselé námluvy" uvedeny po

dlouhé pestávce v novém nastudování optn na scénu.

Je to konen docela správný krok, odvodnný tím

spiše faktem, že repertoir vinohradské opery jest pvodní
eskou reprodukcí chudiký. A Malátova komická zpvo-
hra jest dílko milé, jež svému poslání, osvžiti a pobaviti,

pln dostáti jest schopno. Partitura není nijak pespíliš
komplikována, je prhledná ta hudba, erpající rhytmy
i nápvy z ozvuk národní písn, která Malátovi stojí

tak blízko. Zejména nejzdailejší moment, tanec „cibuli-

ka" ve tetím djství pije pímo plnými doušky kouzlo
národního pramene a jist ne ke škod. Co se týe osob
a jich charakteristiky hudební, má skladatel „Veselých
námluv" snad nejblíže k nedostiženému ovšem vzoru
„Prodané nevst". Paroubek na Vaška upomíná a agilní,

mnohomluvný Kounováek je ozvukem Kecalovým. Tolik

stailo by snad rekapitulovati o díle samém.
Provedení v novém obsazení mlo vedle znatelné

dobré vle i své trhliny a slabiny. Nejvtší z tchto týká

se pultu kapelníkova, odkud nutno bezvyjimen již jed-

nou zmírniti zvuk dechové harmonie orchestru. Je ne-
možné takovým zpsobem ignorovati hlasovou potenci

zpvák, kteí jsou místy docela kryti — dokonce i ti,

kteí mají jasné a nosné hlasy jako p. Drvota. Jinak
pružnost rhytmu byla pednosti dirigujícího. Slenu Kali-

vodovou vítal jsem v úloze operní. Svdila jí nadmíru
a bylo by dobe uplatniti tuto sílu ve zmínném oboru
astji. ' Zdenk Knittl.

ummm koncerty
eská Filharmonie provedla ve svém osmnáctém

symfonickém koncert Josefa Nešvery ouverturu k opee
„Lesní vzduch", vzpomínajíc sedmdesátých narozenin
skladatele. iperná polyfonie stídá se se zpvnými v-
tami obratn, místy hlun instrumentovanými, vyplujíc
osvdenou formu sonátovou. Bodrá spokojenost klid-

ného štstí vyznívá z této hudby.
Jan Heman hrál Beethovenv koncert G-dur a byl

vele uvítán po svém návratu z Rusi. Jeho nevtírající se
hra, snoubící se s pletivem orchestru v nerušený proud
symfonický, svdí o jeho pravdivém umleckém poslání.

Smetanovy symfonické básn z mladší periody mistrova
tvoení: „Richard tetí", „Valdštejnv tábor" a „Hakon
Jarl" optn dokázaly, jak velikým dramatikem byl Sme-
tana. Pirozen nejvtšímu úspchu se tšila druhá. Zvu-
kovost Smetanova orchestru v ni pímo hýí a osluje
podmaujícími barvami zvýšujícími jednotlivé nálady.

Do bohatství požitk, jimiž nás Filharmonie obdauje,
boln se misí oznámení, že sotva asi bude lze udržet po-
ádání koncert ve Smetanov síni. Je každý zaátek
krušný, ale eská hudba by potebovala již skuten
klidného písteší, aby se mohla zdrav dále vyvino/at.
Máme skladatele, máme orchestr, máme výbornou sí,
máme i obecenstvo a pece jsme ustavin ve strachu,
že všecko se shroutí. Jsme uvykli si pomáhat sami.

|elikož si pispni „nahoe" vydupat neumíme, budeme
asi nuceni sáhnout k osvdené svépomoci opt.

Oratorni Sdružení, jehož duší je kapelník dómu
hradanského Karel Douša, uspoádalo duchovní koncert,

k nmuž zvoleno oratorium zasloužilého Josefa Nešvery
„Job". Libretto c. k. školního rady |ana ermáka nutkalo
skladatele užiti nádobyejný poet sólových úloh, aby
obsadil všecky jednající osoby, jež si patrn pedstavoval
divadeln. Že i sborm pipadl znaný podíl, je na bile-

dni. Obstarávájí sbory nebešan, host a lidu.

Slena P. Vachková má pkný, zdravý soprán a

krásn vokalisuje. Paní Máša Kriitznerová má zvuný,
lahodný alt a byla oproti všem ostatním sólistm ve
veliké výhod, jelikož její partie nejsou tak pehlušovány
orchestrem jako všechny ostatní. Obé dámy jsou ze
školy paní B. Rosenkranzové. Pan Jar. Hájek ml by
tvoiti tóny více v pedu. Jeho hluboký bas stojí za
trochu pemýšlení. Pan Em. Váa je inteligentní tenor

a nikoli baryton. Škoda bylo, že jeho hudebné správný
zpv byl v pravd utluen orchestrem, jímž skladatel

snaží se illustrovati satana. Ješt více tísní siln nane-
sený prvod úlohu Joba, již pl chvaln známý basista

pan Jar. Karbulka. Nejobtížnéjší tato partie leží mu však
tuze vysoko. Pan Ad. Poar, rovnž ze školy pí Rosen-
kranzové, správn tvoí tóny a má lehké výšky. Že
i v malé episodce možno zdárn vyniknouti, dokázal

p. Št. Fišer. Pánové J. Šastný a Korn. Slivka doplovali
tuto znanou etu sólist, z nichž nkteí i ti partie za-

stávali.

Nešverova charakteristika omezuje se na používání

jednotlivých barev, anebo barevných skupin, jež místy

tuze siln nanáší. Podobn je i se sborem. Je skoro

ustavin homofonní, a^místy znan namáhavý.
Prvod obstarala eská Filharmonie. Nejvtší zá-

sluhu o pedvedení díla u nás má ovšem dirigent sdru-

žení pan Karel Douša. Pítomný, mladistv vyhlížející

skladatel a jubilant tšil se znané pozornosti.
Bohumil Vendler.

mmm kritikammm
Památce Vrchlického písn od J.Jindicha. (Naklad.

F. A. Urbánek.) Cyklus písni „Památce Vrchlického", v nmž
zhudebuje jeden z našich nejnadanjších skladatel, umlec
duše vším krásným oplývající, ídce vzdlaný a seriosní,

deset text nedávno zemelého básníka, náleží k nejlep-

šímu, co v poslední dob obor tvorby písové mže pro-

kázati. Zhudebnní básní jest jemné a charakteristicky vý-
stižné. Dle nálady poetických podklad básnických stídá
i hudebník pípadné rozpoloženi svého nitra. Tu padá nám
vstíc jeho jarý vzlet, tu opt upadá v jemnou sentimenta-
litu; zde opt dává nám tušiti vláni perutí snášející se

noci, jinde opt tryská radostná veselost, jež vystídána
jest zase výrazem extase erotických vibrací milujícího

srdce, jinde podává výraz klidné adorace zbožované by-

tosti, konen popouští uzdu nezmrné touze a sopené
erupci vášn. Ušlechtilé melodie podepeny jsou umle
koncipovaným prvodem, jehož místy svrchovan poutavé
harmonické nuance prozrazují vytíbený vkus a ušlechtilou

rafinovaností oplývající vynalézavost. Jednou z nejvtších
pedností celé sbírky jest ohled a smysl pro správnou
deklamaci, jenž ve všech písních úinn jest akcentován.
Nmecké peklady z routinovaného péra K Buriana jsou
obsahov výstižné.

Sbírka Jindichova dozná jist jako vše, co tento dra-

matický pvec vytvoil — hojné obliby. Vladimír Knittl.

DOPISY
Vide. „I s a b e a u." Dramatická legenda

ve tech ástech. Text napsal Luiga Ulic a,

nmecky peložil Rudolf Cahn-Speyer.
Hudba Pietra Mascagniho. P r vé n mecké pro-
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vedeni vbec v pátek 28. února 1913 na Lidové
opee ve Vídní. — Pedposlední dílo Pietra Mascagniho
zrodilo se na prknech „Teatra Colisea" v Buenos Aires
ped dvma lety a za nedlouho hrálo se piln v milánské
„Scale" a v „Theatro Fenice" v Benátkách. Ped tím uply-

nulo více než 20 let od premiéry aktovky „Cavallerie

rusticany", kterouž dobu vyplnil Mascagni 6 neúspšnými
díly. |eho sláva pohasla a až teprve poslední dobou chce
opt netušené vzplanout. Mascagniv miláek, „italský

Scribe XX. století", mu napsal libretto, uplatující pede-
vším princip milostného pohledu, libretto, rozdlující dj
na ráno, poledne a veer. Ve snaze po trhání kulis vrhl

se librettista na známou legendu o krásné Lady Godiv.
Tou jest Isabeau, dcera krále Raimunda, jenž není nikým
jiným, než tvrdým, brutálním Leofricem, manželem trpící

Godivy. Jen z tohoto nástinu jest již vidt, jaké defor-

mace dopustil se Illica. Isabeau zpuje se provdati bez
lásky, odmítá chrabe rytíe a za trest pinucena jest

k osudné jízd. V legend, kterou náš Jaroslav Vrchlický
tak skvostn pebásnil, jest to ovšem jiný, daleko vzne-
šenjší impuls — osvobození lidu od pílišných daní — zde
jen vyplnní nezlomné staecké vle vlastního otce. Onu
ušlechtilou, poetickou myšlenku Illica amputoval a ná-
hrad i 1 ji sensuelní stránkou. Dj z Coventry vyal a
dává jej hráti prost jako báji. Peeping Tom jest zde
vlastn Folco, jemuž vypáleny oi za to, že proti zákazu
házel na nahou Isabeau pi jízd za nadšeného zpvu
nárue kvt. Folco miluje Isabeau a jediný oekává ji

za polední jízdy. To by byl podklad této práce; hrzná
deformace slavné legendy, již, jak známo, i Tennyson ne-

rozpakoval se pti. Mascagni není zde ve vleku njakého
debussysmu — úspchy Giacoma Pucciniho naladily jej

k této opee a Mascagni psal. K zakladateli verisma
vzhlížel neustále — jediný lepši dojem kreslí scéna, kde
Folco jakýmsi pírodním hymnem pivolává sokola. To
jest též jediný dojem lepší. Ale dále v hudb stále tma.
Mascagni se nutí k nemu — to jest zíti zcela jasn.
Oproti „Cavallerii" jest to ovšem proces jak velice kom-
plikovaný, tak i nepirozený. Komponovati dnes pohádku,
jak asi mínna jest tato práce, moráln ovšem nevynáší
Mascagnioví, který ztroskotává, nieho. A instrumentaní
umni? Pišly nov celesty, xylofony a tmito i jinými

vymoženostmi vyzdobí si Mascagni i svj orchestr.

A intermezzo? Intermezzo? jest tam též — bez toho ne-
možná pece opera veristy! Illustruje jízdu Isabeau. —
iditel Reiner Simons opt regiroval a proti scénái dává
oslepení Folcovo provésti ped oima publika. Kolik už
jen máme tch „Ruhrstiick" a jak se dosud galeriím libí

!

Homines verissimi tleskali zuiv.
Mimoádný koncert orchestru „Ton-

kunstler" 2. bezna 1913 ve velkém sále c. k. Spo-
lenosti hudebních pátel oteven byl skladbou „Hero a
Leander", jež má býti „poema sinfonico" Alfreda Catala-
niho. Práv v Nmecku objevila se, jak jsem etl, práce
stejného názvu. Je -li však stejn ták chatrná jako tato,

nevím. Alfredo Catalani napsal njaké opery, z nichž,

bohudík, neslyšel jsem ani jedné. Jeho „Hero a Leander"
mže býti vším, jen ne symfonickou básní, která vyža-
duje znaného myšlenkového pediva, bohatých logických
vztah, vlastních to básnických prvk. Ale pi práci Ca-
talaniho poznáte, jak vše neobratné je slepeno v pomysl-
nou formu

;
nepomohou žádné motivy fata, moe. Práce

mrtvá. Premiantka vídeské konservatoe Nora Dwes-
bergova hrála malým tónem Goldmarkv houslový kon-
cert v A moll (28. op.). Matinée poádáno nepochybn
však za úelem prvého provedení vbec symfonie fis moll
pro veliký orchestr od Maxa Springera. Max Springer
pražskému kmenu navštvovatel Emauz jest znám jako
varhanní umlec a svoji virtuositu dal nkolikráte v službu
„eské Filharmonii". Své mládí strávil v benediktinských
klášterech a práv v Praze piklonil se k hudb co nej-

více. Náš mistr Klika a opat Schachleiter poskytli mu
zdárnou, písnou erudici. Asi ped dvma lety opustil

klausurovaný chór Emauz a odešel uit na církevní od-
dlení c. k. Akademie hudby, nalézající se v Klosterneu-
burku. V oboru církevního zpvu, vatikánského chorálu,

pracoval etnou mrou, obrátil se ale i k hudebnímu dra-
matu, a jak nám sdluje, má v manuseriptu vedle symfo-
nie . 2. i tiaktové drama Jeho prvá symfonie pati
k dívjší tvrí ée a jest programní. Prvou vtu nazývá
„Fatou morganou". Pozemský poutník, neklidný, štvaný
táže se po štstí. Odpovdi se mu dostává v záptí. Jest
to motiv pozemského štstí, který jej svdn objímá, jen
ostýchav ozve se motiv nadazený, štstí vyššího : Tonus
peregrinus a výitky svdomí. Pozemské radosti nad lo-
vkem vítzí. Scherzo (II. vta) má býti ditharambem,
faunskými rozkošemi. Ve vt tetí zpívá Láska. Ale jest

to jen pozemská láska, pinášející blaženost i bolesti,

stávající se stále duchovnjší a pesvdující o nicot po-
zemského štstí. „V tomto znamení zvítzíš" jest devisa
vty poslední. Smyce se sordinou pednesou chorálové
théma. Nebe se otvírá. Poutníkovi tane na mysli celá

jeho Odysseia. Zde proto krátká rekapitulace dívjších
vt. Ale jásot andl, jich tance pehlušují tyto výkiky
a hymnus jich ukazuje na cestu vzhru. Poutník stane
ped branami vného ráje. Varhany udeí motiv peregri-

nus, zvony vyzvánjí v zušlechtné thema pozemské
lásky, jež byla poutníkovi vdkyní. Fanfáry hoen v plenu
orchestru oslavuji vítzství. Nikdo nebude na rozpacích,

aby nezel v tom vlastní skladatelovo nitro. Springer,

umlec a pi tom lovk zbožný, na kterém benediktinská

tradice celé jeho mládí pracovala, postavil ji v této sym-
fonii pomník. Hudebn ale upoutá hned thema otázky
poutníkovy, zahajující symfonii, velice podobné s motivem
osudu z Fibichovy „Nevsty Mesinské" (u Springera krok
velké ale sexty)

Bassklarinet

p
Fibichv vliv bych piznal vt prvé. Je nejlepší ze všech,

znající nejpoctivjši práci. Scherzo je velice pozoruhodné
svým hlavním 8

/s thematem a písovým triem. Za to vta
Lásky má mnoho sentimentu. Nejsložitji ale psána je

vta poslední s katholisujícim závrem. Instrumentan
symfonie jest v každé vt skvlá. Vracím se opt k prvé
a poukazuji zárove k poslední, kde aparát exponovaný
Springerem byl do detail ovládnut. Sútoval-li touto sym-
fonií svoji mladou periodu, je Springerova bilance více

než skvlá. Dirigent Rudolf Nilius eurythmicky provedl
dílo svého pítele Springera, k jehož debutu naplnil se

celý Musikvereinsál.
Polský veer. Janina Illasiewiczowa (zpv), Wla-

dyslaw Neumann (housle), Wojciech Tadlewski (doprovod
klavírní). Trojice vzácných polských umlc slyšena byla

v koncert u Ehrbara 3. bezna. Co však píši — to ne-

byl vlastn koncert, spíše jediné, intimní soire letošního

umleckého roku pro polskou intelligencl, jež ve Vídni

etn a representaním zpsobem zastoupena dovedla se

animovat k vzácnému tomuto veeru. Slena Janina Illa-

siewiczowa, umlkyn prvých kvalit, istého jásavého so-

pránu, schopného bohatých, jemn vytíbených škál, mla
nejprve na zeteli oekonomlcky uspoádati si svj pve-
cký program, rozpadající se v ti oddíly. V prvém zpí-

váno italsky (Pergolese di Jesu) a francouzské dtské
písn Wickerlinovy, jichž noblesní švih byl co nejlépe

pévkyni chápán. Do druhého zaadila lyrika Wolfa a ne-

mén dovádivé dtské písniky Humperdinckovy. Poslední

oddíl tvoila literatura polská. Vedle francouzské práv
zde úspch Illasiewiczowé byl nejvtší. V teskné zpvy
Neumanna, Paderewskiho a Stojowsklego promítala slena
Illasiewiczowa 2asnné nitro polského lovka a tím vším:

svým krásným hlasem, pednesem vroucím a hejivým,
prostým všeho národního pathosu, spíše jímajícím svým
skrytým pvabem, bylo její vystoupení i pijetí velice

srdené. Práv tak polsky zahrál pan Wladyslaw Neumann
Bruchv houslový koncert G moll úvod a adagio a adu
starých tanc. Ovládá dokonale jak techniku smyce,
tak levé ruky a obé dokázati mohl jmenovit v kepkém
rhytmu polonézu Wieniawskiego a Aulinovy Humoresky.
Prve pedvedeno bylo jím též Nocturno Ludomira Róžy-
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ckiego, plod nejmladší Polsky. Neumann pedstavil se též

jako skladatel a nezklamal, jak asto se u výkonných
umlc pihází. Jeho legenda, žaluplná národní zkazka,

zpv „Tesknota" („Daleko zostal caly šwiat") mají spo-

lený elegický tón, osudem rozrytého, rozbolestnného
lovka, tón, který se zdá býti jejich rozhodnou prioritou.

— V panu Tadlewskim jevil se diskrétní accompagneur.
Byl jsem šasten, že jsem mohl pi své prvé návštv
Ehrbarova salonu pozdravitl tyto ti umlce. Polská ko-

lonie dostavila se etn. V respiriu kuloáry a útulné koje

zrovna vely polskou vybranou spoleností, jež upímným
applausem odmovala se svým krajanm. A že k úin-
kující pévkyni neskrblila kvtinovým luxem, podotýkati

nemusím. Krásný veer ukázal pedevšímbo-
hatou citovost polských umlc, jež mno-
hým jest pevninou dosud neznámou!

Vácslav Hanno Jarka.

i|i;5|i;i|i KONCERTNÍ ruch
Brno. tyi ádné konceity Filharmonického spolku

Besedy brnnské. I. koncert 8. bezna Haendel: Mesiáš,

oratorium pro sola, smíšený sbor a orchestr (y úprav
Mozarta). Sola: Sleny Em. Miiovská (soprán), Louisa
Provazniková (alt), pp. Alois Fiala (tenor), Jií Huml (bas).

Dirigent Rudolf Reissig. — II. koncert dne 19. dubna. No-
vák : Pan, báse v tónech. Suk : Pohádka léta, báse
v tónech. (eská Filharmonie. Dirigent 'dr. Vilém Zemá-
nek.) — III. Koncert dne 20. dubna. Suk: Pod jabloní, le-

genda pro velký orchestr, solo altové a smíšený sbor.

Novák: Boue. (eská Filharmonie. Dirigent id. Rudolf
Reissig.) — IV. koncert dne 5. íjna. eské kvartetto.

Smetana : Kvartett D-mol, Trio G-mol, Z mého života.

Budjovice Mor. Hudebni veírek Hudebního sdru-

žení dne 2. bezna. Z poadu: Suppé: Ouvertura k opee
„Básník a sedlák". Drdla : Serenada, houslové solo. Kreutzer:

Kvartetto lesních roh. Dvoák:
,
Humoresky", houslové

solo. Blodek: Ouvertura k opee „V studni". Tittl: Se-
renada pro flétu a lesní roh.

Pardubice. VI. literární dýchánek. Veer Terézy No-
vákové Spolku ku podporování eské literatury v Pardu-
bicích dne 26. února. Z poadu: Smetana: ArieVokazop.
„ertova stna". (Jos. Kolá.) Dvoák: Selská ballada.

(Zahraje sl. Vlasta Kohoutková.) Bendi : „Ty má rže
tmavá" a jiné písn. (Jos. Kolá ) Moszkowski : Etincelles.

(Sl. Vlasta Kohoutková.) U klavíru p. id.
J.

Procházka,
hudební skladatel.

Slaný. Koncert Pveckého spolku „Dalibor" dne 9.

bezna za spoluúinkování sl. Štpánky^ Benešovy, pp.
Leopolda Beneše, id. Jind. Zýky a Jana Žlábka. Dirigent
pan Josef Rezek, u klavíru pan Zikmund Polášek. Poad:
Kídlo : Mrtvá láska a Foerster : Velké, širé, rodné lány.

(Mužské sbory.) Wagner : Pedstudie k Tristanu a Isold :

Bolesti a snní a Johannes Brahms Polní samota, pp. 86.

(Sl. Štpánka Benešová.) Knittl : eská svatba. Ženský
sbor. Dietz: Pvec. Smíšený sbor s prvodem houslí a
klavíru (pp. Boh. Anger a Zikm. Polášek.) Schumann :

Máj, op. 79., Franz : Já slyšel kdys, jak rže lká,; Modrá
oka máje a Brahms : Marné zastaveníko. (Sl. Štpánka
Benešová). Bendi: Švanda Dudák. Smíšený sbor se soly

s prvodem piana a harmonia, úinkují sl. Em. Dandová
a pp. Žlábek, Vodrážka a Kaka. Doprovází pp. Zikm.
Polášek a Jind. Zýka.

Í3Íj|íi§Í!Í§| RUZNE ZPRÁVY
* Jednota hudebních stav, z usnesení poslední tvrt-

letní schze výborové, pipojuje se v plném rozsahu
k ohražení eských umlc hudebních, uveejnném v den-
ních listech, proti snižování významu a díla Dvoákova
jistou stranou pražské kritiky.

* Scéna. Nový trnáctidenník, vnovaný divadlu, poal
práv vycházeti. Umní divadelní je dnes zajisté umním,

které má nejvíce samozvaných strážc, bdících nad
jeho istotou (?), vznešenosti (?) atd., jak všechna
ta krásná slova znjí. To je u nás vcí, která se rozumí
samo sebou. Jinou vcí, která by se také mla rozuméti
sama sebou, která se ale u n á s sama sebou nerozumí
je požadavek, aby strážci istoty a vznešenosti umní
byli sami istí a vznešení nejen ve smyslu umní, ale

také lidských slabostí, jimiž jsou na p. závist, zloba,

ignorance atd. Toho všeho však v našich úzkých pom-
rech marn bychom hledali. Jména v prvém ísle listu

uvedená, mnoho nadje na nestrannost a vážnost um-
leckých cíl nedávájí. Bohudík, není ješt boucharonství
a steštnost umním. List vnován je v prvé ad dra-

matickému umní inohernímu, které nespadá do
oboru hud. listu, mže nás proto poínání pán redak-

tor „Scény" nezajímati, pes to však nutno poukázati na
ást listu, která se pímo dotýká hudby. (Režie Tristana

)

Souhrn nebetyných pošetilostí v oné stati podepsané
šifrou K., stál by vru za plné otištní, kdybychom neli-

tovali drahocenného papíru. Píše se tu mezi jiným

:

K premiée v Nár. divadle
žádejte u všech knihkupc,

u pokladny a biletá v Nár. div.

eský text

TIMTAn , ISOLDA

za hal.

Klavírní výtah na 2 ruce K 3*60. — Klavírní výtah
se zpvy K 4-80 žádejte v hudebním závod

mOJmlR URBÁNEK lf PRHZE.

„Ozvuky tohoto režijního teskotu (rozumj pomeiningen-
ské režijní dekadence) cítíte i v našich scénických vý-
stavbách : a výsledek jest mrtvá hmotnost, po jejímž smyslu
marn pátráte. Tak již ervená, stylisovanými lodicemi
dekorovaná látka prvého aktu, po jejímž rozevení vidl
jsi „živý obraz" námoníkv (v nejvlastnjším smyslu to-

hoto ošemetn staromodniho ?lova) — rušila nepíjemn
svými kiícími detaily tam, kde jde pece o velmi hlu-

boké vnitní boje, všemu bližší než ornamertálnímu hraní."

Panu K. nic nevadí, že na str. 9. téhož listu p. F. Zavel
piznává, že „každé djství Judity mlo míti doslovné
svoji vlastní barvu," na zpsob njaké patrn velko-
nmecké trikolory. Vedle toho teme na str. 19. ve lánku
prof. V. Tile (také znalec divadla) toto: „I dnes jako
v dobách minulých utíká se divadlo k týmž prostedkm,
aby vyvarovalo se sevšednní zájmu, zemeslnní scéni-

cké reprodukce a míjení umlecké úrovn. Slavnostní hry
v Bayreuthu, umlecké pouti ruského baletu neb Stani-

slavského spolenosti jsou pímo vynuceny touhou nejen

po zisku, ale po možnosti vytvoit svého druhu vrcholné
umlecké dílo na scén." To panu K. ovšem také neva-
dilo a proto napsal na str. 32. toto: „Práv zjevná pée,
s níž hledlo N. D. vypraviti „Tristana", jest nám pod-
ntem, abychom vyslovili se o tomto duchu operní režie,

jenž žádá revise zásad od samých základ. Nech nikdo
nepoukazuje snad na to i ono provedení, by i b a y-

reuthské: stav wagnerovské režie jest
tak nízký, že jest mi také jedním z dvod
pro vymanní „Parsifala" z pout bayreuih-
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ských tradic. Bylo by zlem, aby nebylo dopáno osví-

cenému režiséru pehodnotiti wagnerovský scenár k rysm
synthetické prostoty a písnosti, po níž usilujeme i všude
jinde." Pan K. rozumi tmi „rysy synthetické prostoty a
písnosti" patrn postavení na jevišt dvou sloup, dvou
stup a zavšení šedivého plátna (prospektu). Na to se

pustí tma, nkdy také fialové svtlo o ohromný problém
režijního umní je rozluštn. Považuje p. K, podobnou
synthetickou prostotu opravdu za umní ? První íslo
„Scény" bylo by tedy tenái zárukou, že v budoucnosti
bude o humoristickou etbu postaráno. Mezi spolupracov-
níky postrádáme však jedno jméno: Zdenk Nejedlý. Ná-
rámn by se tam hodil. ský.

* eská hudba v cizin. V koncertech orche-
strálních: Smetana, ouvertura k „Prodané ne-
vst" (Braunschweig, tvrtý symfonický koncert dvorní
kapely). V koncertech komorní hudby: Dvo-
ák, Dumky (Frankfurt nad Mohanem, Trio). Dvoák,
klavírní kvintett A (Freiburg, Wendlingské quartetto).

Dvoák, Píse z Lešetínského kováe", Srší jiskry, srší

(Giessen, tetí veer komorní hudby). Smetana, smy-
cový kvartett e (Lipsko, Ševíkovo kvartetto). V kon-
certech sólist: Dvoák, Pi vodách babylonských
(Berlín, koncert církevní hudby). Dvoák, Humoreska
(Hamburg, koncert Bassermannv). Dvoák, Slovanské
tance (Meunningen,„ koncert Hermy Studené). Dvoák,
houslový koncert, (Sanghai, Dora v. Mollendorf).

* Hudební odbor Umlecké besedy v Praze uspo-
ádá u píležitosti oslavy padesátiletého trvání následu-
jící podniky: Slavnostní pedstavení v Národním divadle,

B. Smetana, Libuše (dirig. Karel Kovaovic). Veer
cizích novinek (klavírní skladby a písn autor:
Ansorge, Debussy, Reger, Réti, Schonberg, Wellesz, Zol-

tan), klavír R. Réti, zpv sl. E. Svcená. Veer e-
ských novinek (R. Karel, J. Kika, f. Kunc, V. Št-
pán), zpv E. Fuchs, housle K. Hoffmann, klavír L. Kun-
dera, V. Štpán, Roman Veselý. Varhanní koncert
(prvý výhradn vnovaný eským skladatelm) varhany
B. Wiedermann. Vydání klavírního výtahu prvé eské opery
Drátenik od Fr. Škroupa.

* Dvoákova symfonie „Z nového svta" dobyla
pi svém provedení v Augusteu v ím za ízení Antonia
Guarnieri pronikavého úspchu.

* Ve vídeské dvorní opee došlo pi pedstavení
„Hugenott" k nebývalým skandálm. Obecenstvo bylo
nespokojeno s výkonem pí Kempter-Jarnové a umlkyni
uprosted duetta Valentiny a Marcella vypískalo. Když
pak vrchní režisér oznámil po druhém aktu, že pvkyn
je indisponována a následkem toho že odpadne závrený
duett s Raoulem, došlo k novým výtržnostem. Proslýchá
se, že iditel Gregor v dsledku tohoto skandálu zadal za
propuštnou.

* Foersterova „Jessika" bude míti dne 7. t. m. pre-
miéru na Národním divadle v Brn.

* Umberto Giordano komponuje Lengyelv „Tajfun",
jejž autor sám na libretto zpracoval. — /.

* Norbert Kubát, proslavený vítzný vdce eských
pvc plzeských do Paíže, slaví 12. t. m. abrahámoviny.
K významu jubilantovu vrátíme se v ísle píštím obšír-
njším lánkem. Pro dnes omezujeme se pouze na upímné
„Mnogaja ljeta!"

* „Tetika Rozmarina" jmenuje se nová opera
Rodericha Moisisowicze, psaná na text Karla Hanse Strobla.
V Brn docílila úspchu pozoruhodného.

* V Berlín provedeny byly fragmenty z nové opery
„Sonnenflammen" od Siegfrieda Wagnera a doznaly pízni-
vého pijetí.

* Mystický koncert uspoádán byl jednoho odpldne
v paížském sorbonnském kostele. Provedeny byly za
slavnostního osvtlení svícemi a za ohromného dojmu
zlomky z Wagnerova „Parsifala" I.— II. akt tém nezkrá-
cený. Dojem byl tím vtší, ano zpíváno a hráno bylo za
širokými palmovníky, jimiž zahalen byl kr. Paul de San-
nieres ídil.

* Vídeský „Merker" oste kritisuje kapelnické po-
mry pi dvorni opee. Posledn po odchodu Bruno Wal-

tera utekl Quarneri zcela dle osvdeného patentu te-

norist.
* „Mozartova mnichovská obec" uspoádala veer

Dvoákv! Provedena byla 2 kvartetta, moravské dvoj-
zpvy, arie z „Rusalky". Hrál kvartett Vtrovcv z Berlína.

* „Pária", jednoaktová opera Alberta Gortera, doznala
velého pijeti v Mainzu.

* Také oslava Wagnera. S obrovskými nápisy ohla-
šovala Café Bauer v „Leipziger Neueste Nachrichten"

:

13. února poádá se velký Wagnerv veer u píležitosti

301etého výroí smrtí velikého komponisty Richarda Wag-
nera. Po koncert píjemný pobyt v kasinu, elegantní

nejpednjší Bar, koncert do 4. hod. ránní. Tak oslavuje syna
svého msta tento ilý obchodník!

* V Norimberce bude bavorský festival 11.— 12.

kvtna.
* V orchestru Gurrelieder užívá Schonberg i n-

kolik železných etz, veliký bubínek, kladiva etc.

etc. Housle I.— II. jsou ob 10 X dleny, ostatní smyce 8 X

!

* Švédská snmovna povolila 4500 kor. na vdecké
folkloristické studie. Právník N. Anderson bude zazna-
menávali národní nápvy v severním Švédsku a Docenti
F. Norlind a C. W. Sydov národní básnictví a hudba ve
Švédsku jižním. Melodie budou též zachyceny pomocí
gramofonu. Nco podobného iní Maar Bela Bartok.

* Arnold Schonberg docílil pozoruhodného úspchu
v Amsterodam a Petrohrad, v Moskv, kde dirigoval

svoji symfonickou báse „Pelleas a Melisanda". Jeho
smycový sextet op. 4. „Zjasnná noc" hrál Bandlerúv
kvartett v Hamburku na veeru Filharmonické spolenosti
a úspch byl týž.

* Prof. Straube vele se zajímá o Novákovu „Boui"
a propaguje její provedení na koncertu lipského Gewand-
hausu. V Tatrách bude„poprvé provedeno jako I. íšsko-
nmecké provedení ve Štrassburku.

* Modernes Musikleben uveejuje proklamaci ku
návštv Schónbergových „Gurrelieder". Podepsali ji mezi
jinými: Adler, dvorní kapelník Bruno Walter, Konta, Alma,
Mahlerova, Willa Walkerová, Wellerz, Specht. Z Polák
Karol Szymanowski a dvorní kapelník Georg Fittelberg.

* Frankfurtské zápasy pijaly sbor „1813" od Fried-

richa Hegera jako zkušební.
* íslo „13" u Wagnera objevuje se hned v roce

narození 1813, seteme-li tyto íslice, obdržíme : 1+8
+ 1+3=13. Dl jeho operních je 13. Když Weber
zemel, bylo W. 13 let a když slyšel jeho „arostelce",
který rozhodl o jeho vnování se hudb, psalo se 13.

íjna 1824. V Rize zaal kapelniit na mstském divadle

13. záí 1837. „Tannháuser" dokonen byl 13. dubna 1844

propadl v Paíži 13. bezna 1861 a opt 13. kvtna 1895

byl rehabilitován. 13 let byl ze Saska vypovzen a 13.

srpna 1876 oteveno bylo slavnostní divadlo v Bayreut.
13. ervence 1882 dokonil partituru Parsifala, 13. záí
téhož roku odcestoval na jih a 13. února 1883 zemel
13 let po zízení íše nmecké. H.

* Ped sto lety 6. února 1813 provedena byla poprvé
vbec Rossiniova opera seria „Tancred". Uinila furore,

od gondoliera až k nejpednjšímu pánu spolenosti zpí-

valo se „mi rivedrai, ti revedro . .

.

* Gabriela Piernera oratorium „František z Assisi"

docílilo pi svém prvém nmeckém provedení boulivého
úspchu. Taktéž „Pax triumphans" v Antverpách od
Franka ze Stucken.

* Francesco Pavla Neglia provede sám svoji sym-
fonii „Italia Tedesca" v sále Covent Garden.

* Holandsko pistoupilo konen k bernské konvenci.
* Nové opery Walter Damrosch : „Cyrano de Ber-

gerac". Text dle Rostanda. Provede Metropolitan oper

v Novém Yorku. Botho Siegwardt: Písn Euripidovy

(na Wildenbrucha), Max Wolff : „Svtec". Provedeno bude

v Hamburku.
* Schónbergovy „Písn Pierrota msíního" byly

vypískány na komorním koncert nmecké filharmonické

spolenosti v Praze. O vídeském provedení pinesli jsme

z péra našeho tamnjšího referenta p. V. H. Jarky zprávu,

v ís. 4., která komposici Schónbergovu drazné odmítla.
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Brzo na to ukázali jsme v našich rzných zprávách na
to, jak sama vídeská žurnalistika o vci odmítav sou-

dila.*) Nyní dochází na pražské Nmce, kteí doposavad
Víde slep favorisovali !

* Josef Nešvera obdržel III. cenu v Americe od Pu-
blication Art Societ za svou serenadu. Napluje podivem,
že Nešvera oznaen je jako rakouský skladatel. Pa-
trn nevdí. . .

* K Parsifalu zaujímá Nikisch, dirigent, dobré stano-

visko: Parsifal se bude hráti — ale jak? Nebude prý
penz na výpravu a vydržováni slavnostní listy. A tak

se vrátí rytí sv. Grálu opt v Bayreuth, kterému jeho

toulka pranic neuškodí. . .

*) tenáe poukazujeme k zajímavé této zpráv, ís.
8—9. Strana 61.

Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-
dává Franl. Šurát, stavitel varhan, . Budjo-
vice} Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy
a ladní provádí svdomit za ceny solidni. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty

k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-
cích stol.)

S ! Práv vyšlo EB. vydání !

!

HEBDOMAS SAHCTA.
Obady Svatého týdne
a to na Kvtnou nedli, Zelený tvrtek, Velký

pátek a Bilou sobotu.
Ku poteb iditelm kr sestavil a nápvy eských
text složil V. V. Hausmann. Schváleno nejdúst.

biskupským ordinariátem v Hradci Králové.

Cena K 1*50, poštou K 1*60

nakladatel MOJMÍR URBÁNEK PRAHA, komorní dodavatel.

Vyznamenán Jeho Svatostí Piem X.

Jungmannova tida íslo 14. Hlávkv palác

mmmm eiteaui

školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,
lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A SUNOVÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejší hudební nástroje ze deva i kovu.

F&RSTEROVY KLAVÍRY
F&RSTEROVA PIANBKA
F3RSTEROVA HARMONIA
dostat i lze ve všech lepších skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
Založeno ZaloZeno

ANtrtrnoF
9 0

HRADEC KRÁLOVÉ
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SUBSKRIPCE
na sensaní hudební novinku,
umlecky skvostn vypravené

PUM
Z PRAŽSKÉHO

GHETTA
Pro jeden hlas s prvodem klavíru.

Básn ED. RADY zhudebnil RUD. VAŠATA.

1. Na starém židovském hbitov. 2. Dlouhý den.

3. Maislova ulika. 4. Krásná Lea.

Titulní list, illustrace a umlecká výprava
akademického malíe A. Wierera.

Nejvýš pozoruhodná tato novinka zahajuje ori-

ginalitou svého thema, svoji veskrze umleckou vý-
pravou zcela nový smr v naší literatue hudební.

Dv nejvtší, v celém svt slavné pamtihodnosti
Prahy, tajuplný židovský hbitov a pražské ghetto,

jichž mystérium opedeno tolikerými tklivými zkaz-
kami, jsou zde pedmtem sentimentálních, poesie

plných verš. Ký div, že nadchly skladatele k hudb
nejvýš originální, která se obdivuhodn charakte-

rem i náladou k nim pimyká a úin slova stupuje.
Tuto nejvýš šastnou harmonii básníka s kompo-
nistou doplnil zde ješt malí A. Wierer mistrovskými
perokresbami, kteréž provázejíce spolu s nádher-
ným titulním obrazem zhudebnné slovo celým dí-

lem, tvoí z nho celek nezvyklé krásy a nálado-
vosti. Vydání bude pravým klenotem bibliofilu,

ozdobou každé knihovny, hledanou vzácností pro
sbratele a každému salonu skuten výzdobou,
svdící o jemném vkusu majitelov.

Snížené subskripní ceny (platné
jen do 15. bezna).

Vydání skvostné na runím papíe runím tiskem

a autografy autor 12 K (pozdji 20 K),

na velínovém papíe 3 K (pozdji 5 K), dlužno
pedem zaslati,

originální vazba 5 K (pozdji 8 K).

Nmecké vydání pekladem dra
E. Rychnovského v tchže cenách.

Hudební nakladatelství a sklad klavír

Mojmír Urbánek, Praha
komorní dodavatel.

Jungmannova tída 14. Hlávkv palác.

HUDBA
VELIKONONÍ
Hissa dominicis Adventus et quadrage-
simae (bez „Gloria"). Pro smíšený sbor (soprán
a alt možno zpívat dtskými hlasy) v nejlehím
slohu. Složil B. Kašpar. Partitura K 1-50, hlasy 30 h.

PAŠIJE
na Kvtnou nedli a Velký Pátek
se zcela lehkými sbory opatil B. Kašpar. K 2 40.

Sólové hlasy K 1*50, sborové hlasy po 20 haléích.

HEBDOMAS SANCTA.
Obady Sv. týdne, a to na Kvt. nedli, Zel.

tvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Sestavil a
nápvy eských text složil V. V. Haustnann.
II. vydáni. K 150. (Schváleno nejd. bisk. ord.
v Hradci Králové.)

ÍWKÉHO CÍRKEVNÍ DÍLA
pro smíSený sbor s prvodem varhan
nebo malého orchestru k Velikonocm:
Op. 2. Missa Seti Cyrilli et Methodii. Par-

titura K 160, hlasy zpv. po 40 h, orchestr 3 K.

Op. 3. Missa Loretta.
Partitura 2 K, hl. zpv. po 40 h, orch. 3 K.

OP. 4. Te Deum. Na Vzkíšeni.
Partitura 2 K, hl. zpv. 40 hal , orchestr 3 K.

Op. 32. Missa Jubilaei Solemnie.
(Císaská jubilejní mše.) Vnovaná cis. Františku

Josefu I. — Partitura 3 K, hlasy zpvné po 30 h,

orchestr 5 K.

Na Zelený tvrtek:
Op. 29. Deset „Pange Lingua". Pro stejné

i smíšené hlasy s prv. i bez prvodu varhan.
Partitura K 1*50, hlasy po 40 hal.

Op. 30. i,0 salutarls" a „o sacrum con-
vivium". Obsaženo v „Šesti motettech ke cti

Svátosti Oltání". Pro smíšený sbor s neoblig.

tenorem a prvodem varhan anebo smycového
kvintetta.

Partitura K 1 50, hlasy zpvné po 30 hal., kvin-

tetto K 1-20.

Op. 35. „O sacrum conviwium" (jednohlasné).

Obsaženo ve sbírce „Patnácti Cantiones
ecclesiasticae" pro 1 —5 dívích hlas
s prvodem i bez prvodu varhan.

Partitura 3 K, hlasy po 80 hal.

Hudební závod. - Sklad a pjovna klavír

Mojmír Urbánek
komorní dodavatel.

Vyznamenán Jeho Svatostí Piem X.

V Praze, fV" Jungmannova tida i. 14,
Hlávkv palác.

Zodpovdný redaktor Ru.d. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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ANNA SLAVÍKOVÁ JORDÁNOVÁ:

MJ PEKLAD ISOLDY.
Již v prvních kritikách*) o „Tristanu" na Národ-

ním divadle bylo mi z jisté strany vytýkáno, že prý

zbyten a neprávem zmnila jsem peklad p. No-
vákv. Neodpovídala jsem, pro bylo nutno tak

uiniti, nechtjíc vyvolávati novináských polemik. Však
ne práv jemné výpady, kterými obmyslil mne v té

píin jakýsi p. Kundera v posledním sešitu „Hu-
dební revue", nemohu pominouti mlením.

Pedeslati dlužno, že pvodní, nám ke studiu do-

daný peklad p. Novákv liší se znan od definitiv-

ního textu, vydaného tiskem Umleckou besedou, jenž

dostal se mi do ruky teprve asi dva dny ped pre-

miérou, kdy nebylo již asu na opravy nebo dokonce
pestudování. Již toto faktum ]q zjevným doznáním
pekladatelovým, že zmny nebyly nikterak „zbytený".
Ostatn nedopadly tyto zmny, jím samým poízené,

vždy a všude ku prospchu textu, naopak, leckde je

pvodní znní lepší tohoto opraveného vydáni. Já
ovšem z uvedené píiny musím pidržeti se ve svých

vývodech prvního pekladu.

Výtky p. Kunderovy jsou povšechné, nižádnými

píklady nedoložené, jsou to tedy paušální, nedoká-

*) Ml jsem v úmyslu, když jsem etl kritiku p. Kun-
derovu v „Hudební revui" sám ujmouti se naši nejped-
njši umlkyn proti bezpodstatným vcelku výtkám, které

jí inny byly. Požádal jsem proto umlkyni, aby mi do-
volila nahlédnouti do partie Isoldy, jak si ji sama upravila
a porovnati její peklad s pekladem p. Novákovým, tak,

jak byl vepsán v divadle do klavírního výtahu. Pí. Anna
Slavíková vyšla mé žádosti nevýslovn vlídn vstíc, a
sama pak zaslala mi svoji obranu, kterou redakce „Dali-
bora" v plném znni otiskuje v pesvdení, že slovo
umlkyn samé jest tu nejzávažnjší. Já pak omezuji se
jenom na nkolik poznámek: Úsudek

, p. Kunderv, zt-
lesnný vtou: „pí. Slavíková není ptáv pedurena pro
titulní úlohu. Ona, jež byla ideální Elektrou, má nyní hráti

pravý opak toho, láskou nyjfci Isoldu", jest kritickým ne-
smyslem, jakým by bylo i podobné tvrzení nkoho: pan
Burian, jenž byl ideálním Diavolem, nemže býti peduren
pro Tristana, ponvadž tyto dv role jsou póly opan
ležícími. (Podobným nesmyslem je, tvrdí-li p. Kundera, že
p. Schiitz pvecky v partii Tristana zdolal hrav
všechny obtíže. Jen absolutní neznalost pveckého umní
vyplývá z oné fráse. Kde je umlec, který zdolá
hrav roli Tristana ?) To má p. Kundera o umleckém tvo-
ení a jeho obsáhlosti trochu divné pojmy. Naopak: pi. Sla-
víková má v sob a ve svém umní všecnny složky, kterých
Isolda vyžaduje. Než o tom není. sooru. jedná se o peklad
partie Isoldiny. Pan Kundera soustedil se na dv hlavní výtky

zaná obviování. Pouze dva doklady uvádí, a ty po-

vstaly jen — nechci íci zlomyslným, ale myslím, že

úmyslným peslechnutím p. posluchae. I povrchní

tená domyslí si bez mého ujištní, že nezpívám

:

píse dál „utíká", nýbrž v dál „uniká", a ne

„válit" já dobe znám, nýbrž „mlet" atd., o emž
možno pi kterékoli reprise „Tristana" se pesvditi.

Nechci upírati p. pekladateli jeho zásluhy, snahu

a píli, kterou vnoval tomuto zvlášt obtížnému pe-
kladu. Vždy já sama, která již tolik peklad musila

jsem si dkladn upraviti, nejlépe vim, co to zna-

mená, a mnohdy již stála mne úprava textu více ná-

mahy a hlavy lámání, než samo hudební nastudování

partie. Nejsem umlkyní, které je lhostejno, c o zpívá

;

já své úlohy na jevišti žiji, proto musí mj text sho-

dovati se s djem a vystihnouti správn každou ná-

ladu. Souhlasím proto úpln s nkterými zásadami

p. Kunderou vyslovenými, že „peklad nesmf
býti odbýván pouhými frázemi, prázd-
nými slovy, že má správn vystihnouti
smysl, že každé slovo u Wagnera má svou
platnost a hudba je v nejužší souvislosti
se slovem" (tvrzeni, že v „Tristanu" báse je

zrozena z hudby, je patrný lapsus, nebo je tomu

(píse utíká — válit), jež pí. Slavíková sama vyvrací Já
k tomu pipojuji skromné mínní, aby pan referent pro
podruhé dobe poslouchal, a na domnnce nestavl tvrzení.

Písloví „dvakrát m, jednou ež" je dobré i pro kritika

„Hudební revue". A co se týe celku, jak jsem peklad
pi. Slavíkové seznal, neni tento sice tak šroubovaný jako
peklad pán Novákv, (k jehož práci ostatn mám úctu
nesmírnou, znaje sám z praxe obtíže pekladatelské), za
to však je velmi poetický. Pi. Slavíková je úctyhodná
umlkyn, tvoící a myslící, jež rozhodné zaslouží si

za svou snahu více než neoprávnné výtky. Ostatn —
celá vc je jasna. Pan Kundera ujimá se pekladu, vyda-
ného Umleckou besedou. Bylo by to hezké, kdyby mohl
každé své tvrzení v tom pípad opodstatnit. Ale pod-
statným rozhodn není, prohlašuje-li za „jedin sorávné"
Novákovo : „že pisán' smír, já málo dbám

;
vždy zná mj

ret mlet jen", kde peklad pí. Slavíkové : „písahal smír,

já ale ne; vždy mlet já znám" je originálu bližší

a byl by bezvadný, kdyby pízvuný nástup „pisahal"
nahrazen byl „on pisán'". Pak i ten kontrast on — já,

er — ich — byl by vystižen. Ale pan Kundera patrn
o tom nepemýšlel a usoudil ve své povýšenosti tak
bezpodstatné — skoro jako Zdenk Nejedlý, když pro-
hlásil, že Wagnerova „Tristana" by mohla peložiti jedin
— Tereza Nováková! Suum cuique, pánové — i když má
míti nkde minus peklad vydaný v — Umlecké besed

!

Zdenk Kmttl
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naopak). A práv z tchto dvod musila jsem

p. Novákv peklad zmniti tam, kde se proti uve-

deným požadavkm prohešil. Pi tom jsem však ne-

porušila ani deklamaci, ani slovní pízvuk, jak tvrdí

p. Kundera, nýbrž naopak, což pozdji dokáži. Rým
obtovala jsem pouze na jednom míst, kde nebylo

vyhnutí („A já — mám dobrodružství!"); nerozpako-

vala bych se však uiniti tak dle poteby astji,

nebo pokládám jej pro zpvný text za zbytený;

nevím, z eho p. Kundera usuzuje, že porušila jsem

zpv no st pekladu; pro mne, která umím vokali-

sovat a vyslovím i na vysokých tónech i práv tak

dobe jako e nebo u nebo o, nezpvným je pouze

pílišné hromadní souhlásek, a zvlášt sykavek, a

tomu jsem se zajisté vyhnula, ne však p. Novák ; na

p. fráze: „hrot mee, s nímž*) muž mel, v té

rán rzí se rdl", dojista není zpvnou, zvlášt ne

v tak rychlém tempu, jak se u nás žádá.

Pi prvním zbžném protení zdál se i mn pe-
klad p. Novákv býti dobrým, nebof deklamace je

celkem správnou a pravideln zachována je i shoda

rozmr v hudb a textu, a v tomto posledním

smru obsahuje i etné výjimky, které však pokládám

za zcela oprávnny
;

inteligentní zpvák dovede i na

dlouhou notu zazpívati krátkou slabiku tak, aby to

eský sluch neuráželo. Teprve pi hlubším studiu a

hlavn srovnáním s originálem objevila jsem ony

etné vady a nedostatky, jež musila jsem se snažit

opraviti a z nichž nkteré na doklad tuto uvádím:

Ihned s poátku pi výzv Isoidin k váhavým
vtrm užil p. Novák ísla jednotného, a celý ten

*) Pan Novák jeví zde podivuhodnou znalost eské
ei: hrot mee, s n í m ž (!) muž mel, místo jímž. To
ovšem p. Kundera neví. Zd. K.

FEUILLETON

Jsme sice národ muzikantu, ale toto naše muzikantství,
hlavn po eském venkov, jest ásten požehnáním a
ásten škodou opravdového umní. Jest až dosti

dilettantismu ve všech vrstvách našeho obyvatelstva ven-
kovských mst, a tím se stává, že pravé umní zídka tu

ke slovu se dostane. Spolky, poádající zábavy a aka
demie ve prospch rozmanitých svých úel, zaplavují kon-
certní saisonu venkovskou a vyerpávají kapsy inteli-

gence, která z ohled tch í onch nucena jest podporo-
ván* a navštvovati rzné ty veery a veírky práv tak,

jako mnozí Prahou a „pražskou kritikou" posvceni
„umlci". Nechceme se tím samozejm dotýkati blaho-
dáiné a národn dosud nedosti ocenné psobnosti našich
venkovských spolk. Nezídka, bohužel, se však stane, že
umlci opravdoví, zavítají-li pak do místa takového, hrají

nebo zpívají ned prázdným dom -m A vs<utku, je málo
tak uvdomlých nést a jejich korp .raci, které by hledly
odpomoci tomuto nedostatku a postaviti uritým systémem
na pevnou basi možnost pravých umleckých koncert.

Mezi tyto prkonníky pokroku, vedle jiných, patí
Hradec Králové. Zahájena zde práv ada abonent-
ních koncert i Palackého ítárny ve snaze, poskytnout a

zajistiti každým rokem nkolik koncert pedních es<ých
umlc. Je to snaha opravdu úctyhodná, a nelze než
srdené ji chválili. Má taková instituce nejen hlub ký
kulturní význam pro mésto sam >, pro jeho umleckou
úrove, ale i má význam nedozírný pro naše instituce

umlecké jako takové, nebof koncerty podobnými nejlépe

oddíl vztahuje se k vtrm. Zmnila jsem proto:

„spát nenech déle — vzbu v jejích hlubinách" na

:

„probute ze sna — vzbute ji v hlubinách!" —
„Mir erkoren, mir verloren" peložil p. Novák:
„Mnou byv zvolen, mnou byl zrazen", tedy pímý
opak správného smyslu, nebo Isolda domnívá se,

že Tristan zradil ji! Opravila jsem : „pro mne uren,
pro mne ztracen".

der Wun de, die ihn plag - te, ge-

treulich pflag sie da.

peložil: „mu vlídn léí ránu, jež trýzní zlou mu
jest," a hudba prvni fráze vyjaduje bolest a druhá,

která se pozdji s malou zmnou opakuje, svým ve-

selejším motivem naznauje lébu. Byla tedy na snad
zmna: „tu ránu, jež jej sklála, mu vlídn léila".

Celý další oddíl bylo nutno zmniti, ponvadž se

píliš odchyloval od originálu a nebyl dosti sroz-

umitelným : „Da in das Mss'gen Schwerte eine

Scharte sie gewahrte, darin genau sich fug ein

Splitter, den einst im Haupt des Irenritter, zum Hohn
ihr heimgesandt, mit kunger Hand sie fand"

;
pe-

klad p. Novákv : „Bez hrotu me v pst svíral, zá-

hadný ten muž, jenž zmíral. Do Irska leb' kdos
poslal s hanou, ta strašnou v skráni zela ranou. Hrot

mee, s nímž muž mel, v té rán rzí se rdl."

Mj peklad : „V chorého muže mei, když tu náhle

výlom zela, do njž se úlom hodil práv, jejž našla

v reka svého hlav, zpt došlé s potupou, obratnou

rukou svou." Tento, a úpln vrný, je zajisté sroz-

se obecenstvo vychovává a zvyká na umlecké požitky.

Jest najisto klamnou domnnkou, že komorní hudba jest

pro široké vrstvy tžko pochopitelná. Práv naopak jest

tomu, a zvlášt u provedení dokonalého. A tu máme na
myslí Ševík-Lhotského kvartetto. Poslechnme jen jejich

Smetanu a Dvoáka, poslechnme v jejich podání klassiky,

seznáme, jak pístupny nám je velké umní jich ;ní.
Hradec Králové pozval si tyto umlce na prvý abonentní
koncert. Kvartettisti sehráli Smetanu, Griega, Dvoáka, a
docílili ped vyprodaným iivadlem nejen vnjšího úspchu
hluného, ale jist i vniterný výsledek tohoto veera v duši
nejednoho z poslucha byl veliký. A proto s drazem
poukazujeme na blahodárnost poin Hradecké ítárny, a
doporuujeme našim korporacím venkovským následování
tohoto krásného pikladu. Nebud\ež ádky tyto pokládány
za reklamu pro Ševíkovo kvartetto, nemáf jí toto zapo-
tebí, a proto tím veleji doporuujeme poádání koncert
Ševíková kvartetta, které jisté šastno bule, bude-li moci
zváti svou zásluhou, že postaralo se o nejhojnéjší rozšíeni
komorní hudby po vlasti eské, jako naše „eské kvartetto"

proslavil > se a v djinách eské hudby se zapsalo rozší-

ením eského jmé.ia v cizin. Od poátení zmínky
o Hradci Králové jsme se odchýlili. Vracíme se zpt k ta-

mjšímu podniku a uveejujeme projekt dalších abonent-
ních koncert: veer písní, koncert dechového kvartetta Ná-
roJního divadla, klavírní veer. Páli bychom si ze srdce,

abychom po roce mohli doisti se, že svtlý píklad,
o nmž dnes jsme se zmínili, ml hojnost násled< vnik.
Ovšem, na to nutno upozorniti tv, kdož chtli by ujmouti
se dila toho záslužného, že s umé eckými korporacemi,
jako je kvartetto Ševíkovo, nutno jest vyjednávat! na
dlouho pedem, nebo sdružení takové neiní své disposice

pro zítek.
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umitelnjší a také zpvnjší. — „Pede mnou vrah

Moroldv tu stál", píše dále p. Novák. Umírající

muž pece nestáli Vždyf následuje hned na to:

„se svého lože zíral bled". Zmnila jsem tudíž:

„plamen pomsty zlé mi v duši plál". Také „mj
me na hru mu míil", není správné, nebo to byl

me Tristanv, nikoliv Isoldin. Staila malá zmna:
„a me" atd. Vtu: „Er schwur mit tausend Eiden

mir ew'gen Dank und Treuel" peložil: „Mne slíbil

stále ctiti, sám písahou se vázal." Zde schází nej-

dležitjši slovo „vrnost", nebo v tom práv spo-

ívala domnlá zrada Tristanova, že požádav ji za

chof pro krále Marka, porušil slíbenou jí vrnost,
ale nikoliv úctu

;
naopak tuto v nejvyšší míe osvdil,

chtje ji uiniti královnou. Zmnila jsem tedy: „On
písahal mne ctiti, i vný dík a vrnost!"

„Die schweigend ihm das Leben gab, vor Feindes

Rache ihn schweigend barg; was stumm ihr Schutz

zum Heil ihm schuf, mit ihr gab er es preis!" pe-
ložil: „Ret mj byl nm', když v trýzni mel, ret

mj byl nm, a ped mstou jej kryl. Ret mj byl

nm, když zdráv plul dál! To vše dal svtu v plen !"

Jaký v tom smysl? Co dal v plen? Zmnila jsem

tudíž: „Ta jež mu život vrátila, nepátel pomst jej

ukryla, svou ochranou jej spasila, s ní vše on pak
dal v plen !"

„Nicht woll' ich mich bereiten, an's Land ihn

zu begleiten ; nicht wer ich zur Sei ihm gehen,

vor Kónig Marke zu stehen
;
begehrte Vergessen und

Vergeben nach Zucht und Fug er nicht zuvor fur

ungebiisste Schuld: die bó ihm meine Huld"
;
pe-

ložil : „Sám s pýchou chce-li králi dar dát, jejž získal

y dáli, a já mám-li s ním se bráti, ped králem

v pokoe státi, af mé dbá on pízn, již mu vrátím,

když díve pjde smýti hích, jenž v tvá mi žene
krev ; a dív mj smíí hnv V

Kde je tu vyjáden hnv, s nímž Isolda pronáší

první vty? Naopak, mluví se tu o pokoe, jež ne-

srovnává se nikterak s pýchou Isoldinou. Mj peklad
zní: „Já nechci s ním se bráti, tam v kraj prvod
mu dáti; já též nechci dív s ním jiti, ped králem

Markem s ním dlíti, až mé dojde pízn, odpuštní,
jak káže mrav a zpsob nám, za nepomstnou krev,

až usmíí mj hnv." — „Den Feind dir zu slihnen,

soli er als Freund dich riihmen. Frag deine Furcht",

peložil : „Dbej dív viny smíru, s pítelem žít chceš-li

v míru. Cti své se ptej !" S pítelem neteba se

smiovat, to pece nemá smyslu! „Cti své se ptej!"

Je také nesprávné, vždy Isolda hned s poátku mu
vytýká, že se bojí jí se piblížit. Proto jsem peložila:

„Hle dív vinu smýti, s odprcem mír chceš-li míti

!

Bázn své se ptej!" Peklad: „Že pisáti' smír, já

málo dbám" (doch was er schwur, das schwur ich

nicht) je špatný, ponvadž nevyjaduje kontrast, na-
znaený v originálu, že Tristan sice písahal smír,

Isolda však nikoliv; na „nicht" je slovn i hudebn
nejvtší akcent, ten nahražen je bezvýznamným
„dbám". Proto je mj peklad: „písahal smír, já

ale ne!" lepši a též deklaman i pízvukem správný,
nebo fráze „doch was es schwur" je molto crescendo
a tedy na každé slabice akcent.

To joou jen nkteré ukázky vadného pekladu
a to pouze mojí partie v ásti prvního aktu. Mohla
bych tak pokraovati ješt dlouho, pokládám to však

za zbyteno a nechci také plýtvati asem. Podjala

jsem se obtížného, a jak vidno i nevdného úkolu

opravy textu jen v nejlepším úmyslu prospti vci a

umožniti sob výkon, odpovídající v každém smru
požadavkm originálu.

Práv proto, že, jak sám pan Kundera uvádí,

u Wagnera má každé slovo svou platnost, snažila

jsem se vystihnouti co nejvrnji pvodní text slovn
i hudebn. Nkteré zdánliv zbytené zmny provedla

jsem v úmyslu, dosíci i zvukov pibližn stejného

znní jako v originále, tak na p. dala jsem slovo

„vír" na nmecké „schling's", místo „hloub" atd.

Bylo by bývalo správnjším a také prospšnjším,
kdyby se byl pan pekladatel se mnou smluvil o zm-
nách, jež nutno provésti, než aby pak na mne byly

podnikány dodaten podobné neoprávnné útoky.

Nutnost a oprávnnost svých oprav textových do-

kázala jsem, doufám, s dostatek, nehodlám tedy dále

v této vci polemisovati.

ZDENK KNITTL:

NORBERT KUBÁT.
(K jeho padesátiletí.)

Jméno tohoto energického sbormistra plzeského
„Hlaholu" utkvlo pevn v djinách eské hudby, zvlášt
eského zpvu, inem velice svého asu odvážným: vý-
pravou eského pvectva na závody v Brusselu a na
svtovou výstavu paížskou v roce 1900. Jest všeobecn
známo, že plzeský „Hlahol" dobyl tehdy první ceny a

pispl tím valn ku zvýšení lesku jména národa našeho.
A v prvé ad jist bylo to zásluhou Kubátovou, jenž
dovedl svojí dirigentskou zdatností a energií vytíbiti ze
svých podízených tleso prvoádné hodnoty. Vzpomínám
této jeho zásluhy na prvém míst jubilejní vzpomínky,
ponvadž zásluhu tuto pokládám za nejvtší, a tebaže
asov již minulou, pece historicky trvalou.

Než nechci docela pedbíhati postupu a zmíním se
nejprve strun o život Kubátov. Narozen 12. bezna
1863. v Uhlíských Janovicích, absolvoval 1882. pražskou
školu varhanickou a vnoval se pak koncertní he na
housle. Byl po njakou dobu houslovým sólistou vojenské
hudby, kteroužto dráhu opustiv, usadil se v Kolín nad
Labem, kde stal se iditelem kru pi hlavním chrám,
založiv si zárove vlastní školu hudební. V roce 1895.

opustil Kolín a pesthoval se do Plzn. Tam dodnes
psobí jako sbormistr „Hlaholu", uitel zpvu pi eské
reálce a iditel kru pi arcidkanském chrám. Plzeský
život hudební má v Kubátovi jednoho z nejlepších svých
pracovník: muže energického, bystrého a vážného, jenž
dovede uplatniti se jako hybná síla celého hudebního
ruchu.

Život Kubátv svými jednotlivými smry uril sám
i obory jeho innosti. Z tch, jak již jsem nahoe uinil,
jako nejprvnjší vytýkám znovu innost dirigentskou. Hi-
storie zaznamenává svrchu rovnž zmínný skvlý úspch
plzeského „Hlaholu" v cizin, ale známy jsou i domácí
úspšné iny: tak vše, co provedl v ele svého spolku
v Plzni, bylo, dle hlas tamjších, vynikající. Já sám
svdkem plzeských produkci jsem nebyl, ale zazname-
návám rád alespo jména skladeb, které jako vrcholy
reprodukní zdatnosti své „Hlahol" plzeský pod Kubátem
provedl; jsou to: Dvoákovo „Te deum", „Žalm 149.",

„Sv. Ludmila", „Svatební košile", Nešverovo „De pro-
fundis", Haydnovo „Stvoeni svta", Mozartovo „Re-
quiem". Ped lety sám sledoval jsem (r. 1904) na prvním
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hudebním festivalu Kubáta jako dirigenta. Detaily výkonu
jeho vymizely z pamti, ale celek jeho podáni „Pochodu
Tábor" Bendlova utkvívá v ní dosud jako strhující. A
o nkolik rok pozdji optn z vlastního zení a po-
slechu ocenil jsem na koncert žurnalistickém Kubátovu
obezetnost a jemný smysl pro reprodukní styl, když
dámský odbor plzeského pvectva byl Praze milým
hostem.

Druhá složka životní innosti jubilantovy jest innost
skladatelská. eknu pedem, že není ani etná, ani

zvlášt svérázná, ale nese všude ráz ušlechtilého eklekti-

cismu. A byly to zase smry života, které vedly péro
skladatelovo. Sbormistrovství a seznámení se do detail
s hranicemi výkonnosti pveckých tles mly v zápti
skladby oboru sborového; z tch mužské sbory (dva se-

šity u Fr. Urbánka) a rozmanité sbory ve tyech svaz-
cích (edition M. U.) stjtež zde jmenovány. Styk s litera-

turou houslovou vyvolal skladby pro housle a klavír

(edition M. U.) a konen styk s hudbou církevní vynesl
krom praktické publikace „150 krátkých pedeher a

meziher pro varhany" také vtší skladby církevního stylu

:

mši „ku poct svatého Norberta" (pro smíšené hlasy,

vyd Fr. Urbánek), mši v D (edition M. U.) a v tisku se

nalézající slavnostní mši (missa solennis) v E. (vyd.

Fr. Urbánek).
Tento struný nástin a rozbor životní innosti Ku-

bátovy za prvních padesát let zajisté pesvduje, že
jubilant náleží v ady pracovník seriosních a dává vý-
hled do budoucna, že v druhé padesátce Kubát v mno-
hém ješt eské hudb prospje. Jedno ovšem tyto ádky
vystihnouti nemohly : Kubátova významu lokálního pro
Plze, významu, který pomíjí s našimi dny, ale tím in-

tensivnji cítn jest tmi, kdož s námi žijí.

!§lJÍBt!jBtiJG3 DIVADLA
NÁRODNÍ DIVADLO.

„Umlecká Beseda" zahájila poad slavností na poest
svého padesátiletého trváni slavnostním pedstavením
Smetanovy „Libuše". Volba opery byla dobrá nejen proto,

že ji byl vzdán hold libretistovi Wenzigovi, prvnímu to

pedsedovi „Umlecké Besedy", ale také pro celý její

ráz, jímž Smetana se skvlým výsledkem eší otázku
slavnostní opery. Jako takovou aprobuje ji vedle všech
typických známek tvorby Smetanovy po stránce harmo-
nické a polyfonické také bohatost, umlost a imponující

mohutnost.
Pieta, s níž náš vynikající vdce opery sahá vždy

k reprodukci prací Smetanových, stupována byla tento-

kráte ješt pocitem slavnostního aktu a orchestr, jenž

v Libuši v pravém slova smyslu hýí zvukem, barvitostí

a plností, ímž tomuto dílu slavnostnímu také ráz opravdu
slavnostni dodává, veden energickou a geniální rukou
Kovaovicovou, vzbudil skuten v posluchai onu po-
vznesenou, velebnou náladu, jejíž evokace jest také
úkolem celého díla. I soubor pvc holdoval pietn
slavnostnímu aktu. V jeho popedí ovšem stála pí. Slaví

ková, jejiž Libuše náleží k oné nepehledné ad partii,

jimiž ona okouzluje a v extasi uvádí. Hluboké pocho-
pení, jaké vznešená tato pévkyné pináší všemu, eho
se chopí, vane nám vstíc i z její Libuše. Ona jest stejné

lidská v momentech všední život upomínajících, jako

grandiosní a vznešená, když v extasi povznáší se ve
vyšší svét mystický, kterýmžto momentm, ve vštecké
scén vrcholícím, dovedla dáti náležitou dávku jak pathosu
a erupce tak i kouzeln velebného klidu. A patí partie

Libuše k nejnamáhavjším, pec nebylo u exkvisitní naši

pévkyn znáti té nejmenši stopy únavy. Ona vytrvala až
do konce svéže a animované a hrála s neúnavnou vervou
a vznešenou grandesou.

Pemysl pán B .rianv jímá dstojn klidnou, lahod-

nou a vrouci kantilenou svých zpév, z nichž zejména
arie „Ó vy lípy" dala mu píležitost k uplatnni ídkých
krás a pednosti jeho orgánu. Pí. Horvátová, která pe-

vzala partii Radmily, nezklamala naši víru v její ne-
ochvjnou musikálnost i cit, rovnž i sl. Koubová v partii

Krasavy. Že Chrudoš pana Klimenta pati mezi výkony,
o nichž nestaí mluvit, které se musí vidt a vidny
obdivovat, toho neteba ani pipomínat! A kdo vidi

Klimenta, toho jednoho z málo „vyvolených" v partii

Chrudoše, tomu hned tak z duše nevyprchá dojem vý-
konem jeho vyvolaný Vše ostatní bylo precisní a doko-
nalé, jak to ani pod vedením mistra Kovaovie jinak

není myslitelno.

V partii Rosy Friquetovy v „Poustevníkov zvonku"
(12./3.) vystídala sl. Ungrová pí. Boguckou. Její výkon
utvrdil jen všeobecné dobré mínní o této krásným a
dobe vyškoleným hlasem nadané pvkyni. Do celé partie

vnesla sl. Ungrová neodolatelné kouzlo a pvab dívích
let a jim vlastní laškovnosli Velkou pedností jejího vý-
konu byla kišálov jasná vokalisace a výslovnost, která

zejména v partiích prósy neoceniteln se uplatnila.

Vladimír Knittl.

um3uCZ23 KONCERTY
Hlahol Vinohradský provedl ve svém mimoádném

koncert Haendelovo orátorm, Juda Makabejský.
Dirigent spolku a symfonického orchestru v Praze p K.
Nedbal podjal se obtížného úkolu nastudovati stžejní
dílo prvé poloviny osmnáctého století. Obtíže dila dolé-
hají dnes hlavn na bedra pévcú, nebo úprava orchestru
je pomrn snadná. Koloraturních nesnází shostil se sbor
se ctí. Sólovým silám by svdil lehce nahozený zpsob
ozdobného zpvu lip než plné užívání pisního hlasu. To
platí zejména o obou tenorových partiích dila. Pán Fr.

Jelínek byl ohnivým, dramaticky vystiženým Judou. Pln
dostál své úloze p. Jar. Karbulka. Dámy Kottnauerová a
Tmová nalezly v kantilenách dila dosti míst vdných a
psobivých.

Secorecitivy získaly podložením smyc a pkným
vyvedením klavicembalového prvodu panem R. Veselým.
Pan Chmelíek dobe obstaral varhanní part, ale stroj byl

opt ve špatné nálad. Dílo je dodnes svží zejména ve
svých smíšených a dtských sborech a nkterých dvoj
zpvech. Pi opakování, jež slíbeno, prosplo by astjší
umírnni síly zvuku sboru, jenž skoro ustavin zpíval

fortissimo.

eský spolek pro hudbu komorní dospl ke tvrtému
ádnému koncertu, poslednímu v letošní saisoné. Úinko-
valo Sdruženi pro komorní hudbu na dechové nástroje

z Vídn. Pánové Alois Wunderer (hoboj), Frant. Behrens
(klarinet), Karel Stiegler (lesní roh), Karel Strobel (fagot)

a p
rof. František Schmidt (klavír) tvoí znamenitý celek.

Každý jednotlivec je vynikajícím mistrem svého nástroje,

ale v souhe dopluji se vzájemn, ustupujíce nebo vy-
nikajíce ve skupinách práv dle okamžiku skladbou da-

ného v dokonalý celek. I v kantilén i v prvodu se slévá

zvuk v naprosto ladný, kouzelný dojem, takže poslucha
neví emu se díve obdivovati, zda lahod souzvuku, i
barvitosti skladby, nebo kráse tónu jednotlivce, nebo leh-

kosti, s jakou se penášejí pes nebezpená úskalí. Pi
prohlížení Mozartovy a Beethovenovy partitury kvintett,
jež Sdružení hrálo, napíná nejvíce zvdavost part lesního

rohu, jak asi dopadnou ty rychlé chody, a již stupnicovité

nebo rozložené v akordoch, náhle pekotn vycnrlené.

Pan Stiegler tyto vrcholné obtíže v pravd odfoukl, ale

s takovou jemností a uhlazenosti a slohovosti zárove,
jakoby je na klavíru vyukal, jako kdyby mechanika jeho

nástroje byla stejn dokonalou s ostatními.

Kdyby naše vážené obecenstvo jen trochu pon i

mlo o obtížích hry na lesní roh, bylo by jist nenechalo
tak znamenitého umlce po pednesu Beethovenovy so-

náty pro lesní roh z F dur skoro bez pochvaly odejít. Je
ovšem pravda, že roh s klavírem neposkytuji tolik rz-
ných stín jako dechový kvartett s klavírem, kde jednot-

livé barvy se od sebe oste odrážejí a skupiny svití rz-
nými svtly, ale velice asto bývá práv naše obecenstvo
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za snazši vci vdnjší. Pan Wunderer ml se Schuman-
novými romancemi pro hoboj již daleko vtší úspch.
Vinu nese asi ídký poslech tchto pamlsek. astjší u-

vedení dechové komorní hudby do pravidelných poad
bylo by žádoucí.

Symfonické koncerty eské Filharmonie otevírají

zídka své brány dílu domáciho skladatele, jenž by nebyl
bu v cizin již poven, nebo doma si dkladný kest
neodbyl. Uvedeni symfonie z es moll od Rudolf i Karla
bylo umožnno také jen úspchy jeho dívjších dl.
Úspchy tyto byly pouze soukromé. Bylo to poctní ce-

nami jeho kvartett eským spolkem pro hudbu komorní,
a symfonické epopeje „ídealy", klavírních variací a so-

náty eskou Akademií. Teprve provedením jeho „Ideál"
na koncert žurnalist zvíil se zájem o nového prkop-
níka volných myšlenek. Vydáním Scherza a Slovanských
taneních nálad u Simrocka v Berlín je prolomena hráz
nevšímanosti docel?, a tak ml již mladý dobyvatel hoj-

nost poslechuchtivých na své stran. Karlovi by bylo ale

asi jedno i kdyby bylo pijetí jeho symfonie chladn vy-
znlo, le zvyklý mluviti od plic a nezáleží mu na poroz-
umní a pochopení. Jde svou cestou, nucen množstvím
myšlenek, jichž plno v jeho mozku víí. Je jich tolik, že
navzájem si v projevu pekážejí, pekotn se ženouce
jedna pes druhou. Ješt nedopovdna jedna a již se
hlásí ne jedna, ale hned nkolik nových. Následkem toho
jeví se ta spousta užitého materiálu nesrovnána, nepe-
hledná. Ubíjí se vzájemn. To ale nevadí, síla projevu
je zde a asem se vše urovná. V náhle peraženém
Scherzu jeví se urovnanost nejvtší. Také instrumentan
je Scherzo nejhotovjší. V pos'edni vt je hojn maleb-
ných barevných spoj. Melodie je ustavin ve všech
hlasech plno a dovedná práce ícontrapunktická zaznívá
celou symfonií. Má tedy Karel všeho bohatství hojnost
a není tudíž divu, že jim tak málo hospodaí. Není také
teba. Mládí se musí vyhýit. Až rozdrobenost práce slije

se v celek teba skrovnjších délek, ale pehlednjších a
jednolitjších, pak zvítzí — prozatím pouze útoí.

Svaz Osvtový velice úinn se stará o rozšíení
poznáni slovanské hudby ve vrstvách, jimž znemožnna
návštva velkých koncert. Za levné vstupné poádá ve
škole u Trojice ve Vladislavov ulici veery pisní pro-
misené hudbou nástrojovou, získav celou adu osvde-
ných a ochotných sil k jich pednesu. Vdné poslu-
chastvo plni jednotlivé veery a usnaduje tak záslužný
in podniku. Dosud provedeny veery eský, ruský, polský
a nyní je na ad jihoslovanský. Bohumil Vendler.

Oprava. V koncertu „Hlaholu Vinohradského" zpívala

úlohu Cherubína (Juda Makabejský) sl. Hlaváková a ne
jak omylem uvedeno sl. Vachková.

KRITIKA ODtílODliS!

Nedostatku dtských písní, nebo vbec písní pí-
stupných, k úelm instruktivním sloužících, který tím
citelnji jest pociován, ím intensivnji proniká a ujímá
se vzdlávání a cviení sluchu, intonace, tení z listu, jak

sólov tak i ve sboru, kterýžto obor cviku zaveden a
jaksi zkonstruován berlínským vynikajícím paedagogem
Battkem a všeobecn propagován, u nás zejména neb.
Knittlem a prof. Spilkou, nabývá znenáhla rázu vše-
obecné hudební výchovy i na veejných školách, tomu
má býti aspo trochu pomoženo pítomnou Urbancovou
sbírkou písní pro 1 hlas s prvodem piana. Skladbiky
instruktivn psané lze vele k uvedeným úelm dopo-
ruiti — any jak textov tak i nápvy požadavkm pí-
stupnosti a instruktivnosti vyhovují. Nápvy nikde ne-
pesahují rozsahu oktávy, polohy jejich jsou hlasm
píznivé, intonace pohybuje se v stupních diatonických
nebo v mezích interval zpvných. Rhytmika jest pestrá,

nikde zbytených obtíží.

Poin Urbancv jest pi rozvoji pstní zpvu u mlá-
deže následovánihodný. Vladimír Knittl.

DOPISY
Brno. (Koncerty.) Ruch koncertní v poslední dob

zde oživnul. Dne 2. bezna hrál tu podruhé mladistvý
Pepa Barto a docílil úspchu opt velikého, zejména pro-
cítným pednesem Bruchova g-moll koncertu a nevý-
slovné milým provedením Rameauovy Gavotty. Ohnivé se-

hranými Sarasatovými Cikánskými melodiemi podán byl

dkaz o nesporném temperamentu Bartoov. Relativn
znané porozumni pozorovat! bylo i v pednesu Šachový
Sarabandy, ale skladby podobného rázu nesvdí ješt
mlaounké jeho duši. Konené skladbami á la Hubayova
fantasie na Carmen neml by kažen býti vkus Bartov
i když je nesporno, že u širšího obecenstva práv touto

skladbou nejvtšího úspchu dosáhl. Program koncertu
musil býti etnými, vesms vkusn volenými pídavky
rozšíen.

Dne 8. bezna poádala Beseda Brnnská svj první
ádný koncert. Obrátila pozornost svou zase jednou k dílu

klassickému, Haendlovu Messiáši, a volila šastn. Slavné
sbory tohoto monumentáln založeného díla psobí dosud
celou svou silou a hloubkou, je-li v provedení tato vlast-

nost náležit uplatnna. Sbor Besedy se tu skuten vy-
znamenal a zdolal i nemalé technické požadavky skladby
s pesností jen vynikajícím tlesm sborovým vlastní.

Sbor takto šastn se representující stále udržeti a no-
vými, platn psobícími, inteligentními leny doplovati bude
zajisté i v budoucnu první péí všech len výboru i všeho
lenstva. — Sólové party Messiáše (jako všech dl onch
dávných dob) vymykají se svým charakterem, zejména
pokud pomru hudebního výrazu k textu se týe, posou-
zení dle dnešních našich názor ; v tomto nepíznivém
pomru dlužno v první ad hledati jejich dnešní menší
psobivost. Ale tu již rádi oželíme, jsouce hojné odškod-
nni, na p. v Messiáši konenými sbory všech oddíl,
pedevším svtoznámým „Halleluja" a zakonením díla.

A jak radovali jsme se z krásného, vzletného provedení,
tak tšilo každého pítele vážné, hluboké hudby i poroz-
umní obecenstva, jež bylo spontánn projeveno. Pro só-
lové party získáni byli pvci, kteí ujali se úloh svých
nejen s patrným porozumním obtižné a nezvyklé látky

ale kteí také neobyejným dnes technickým pažadavkm
part dovedli vyhovti. Každý hlas má tu své parádní íslo
a všichni sólisté se v nm s plným úspchem uplatnili.

Ten zabezpeen byl již pedem známými jmény : Národní
divadlo pražské vyslalo nám sl. Miiovskou (soprán) ap.
Humla (bas), naše divadlo zastoupeno bylo sl. Provazní-
kovou (alt) a p. Fialou (tenor). Orchestr byl velmi etný;
jádro tvoil orchestr našeho divadla, byl však znan se-
silen. Úloha jeho není vi požadavkm moderních dl
obtížná, ale velmi choulostivá : prhlednost žádá naprosté
istoty provedení.' Také v této ásti docíleno bylo žádou-
cího, celkový úspch podporujícího výsledku.

Koncert pipravil a ídil iditel R. Reissig, jenž volbou
Messiáše rozmnožil adu význaných dl, v posledních le-

tech Besedou provedených. r.

Víde, V tomto týdnu zaznamenávám ješt IV. ádný
koncert C. k. spolenosti hudebních pátel. Pomýšleno
na kantáta „Blahý onen muž" velikého Sebastiana Bacha,
uvedena však téhož kantáta „Vstate již, hlas nás již

volá" na Philippa Nicolaie (o dvacátou sedmou nedli
po Trinitatis). Prvá ást propracována sborov. V druhé
a tetí duše (soprán Gertruda Foerstelova) touží a roz-
mlouvá s Kristem (bas komorní pvec Felix z Kraus).
Pak proveden jest chorál v tenorech za plynného
proudu smyc. Kristus volá duši k svatveei — duše
pichází

;
opt spolu rozmlouvají. V dialogickém pro-

komponování hraje zde velikou úlohu vedle varhan
(dvorní varhaník Dittrich) ješt sólová oboe, ped tím
v prvém dialogu Kristov s duší sólové housle. Všeobecný
chorál uzavírá pak mohutnou skladbu.

Následovalo po ní Brahmsovo „Ein deutsches
Requiem" op. 45. pro sola, sbor, orchestr a varhany
známé v Praze z výborného provedení kapelníkem R
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Zamrzlou. (Z dvod národnostních pražský Hlahol odložil

ped tymi roky jeho studium a provedl potom, jak

známo, Dvoákovy „Svatební košile"). Brahms podává
zde výraz své dojemné synovské lásky. Komponoval je

na umrti své matky (1865). Text nalezl si v Starém Zá-
konu, tím sám podklad je naprosté novum. Herbeck
tehdá provedl prvé ti ! díly requia, fragmentm tm však
nebylo porozumno. Toho, kdo zná dílo Brahmsovo, ná-
plni to podivem, nebo práv zde spoívají místa kompo-
sice nejvdnjší. Souasn dlužno též podotknout!, že
postavení Brahmsovo tehdá bylo ve Vídni kritické. Te-
prve Nmecko ujímá se opt svého vysthovalého syna
a ukazuje pohostinné Vídni, jak ono pohlíží na Brahm-
sovo dílo. Effekt v proslulé prodlev D (Vta III. Pane,
nau m znáti) má svoji technickou hodnotou optný
protiobraz v lyrickém zpvu sopránu, velice oproštném
(vta V.), kde patrn ve slovech : Chci utšit Vás,
jak vlastní matka utšuje — dává Brahms dozajista
mluvit srdci matin. Jest to vysoká píse Smrti . . . .

Provedení obou dl pod dvorním kapelníkem Schalkem
bylo eminentní. Slena Gertruda Foerstelova je mystryní
hlavového tonu.

eský veer. Program postrádající vší vdí
myšlenky vykazoval koncert „Zpváckého slovanského
spolku ve Vídni", na nmž vedle Foersterova mužského
sboru (Když jsme se louili) a smišených sbor jihoslo-

vanských (Lajovic Ant.: Bolest Ková (slovinský) a Mo-
kranjac St.: Srbské národn pesmi) vyskytla se Fibichova
kantáta „Meluzina". Tleso pana sbormistra Jana Stie
blera dosti poetné nezpívá v njak vzrušených obrysech,
zpváckým spolkem je dobrým obyejného nlveau ; nemá
pevných sice soprán, za to tenoi dávají dobrý klad
mimo nkolika forcovaných míst. Provedení slušné. Só-
lové party v kantát mly dobré zpváky. Neplatí to

bohužel o „Duchu zem", kterému dovoluji si zde adres-
sovat, Fibich že jist tak nedeklamoval ve slovech: A
dvanáct kamen — tam plá to jak den — Ex ! Trháni
fráse hudební zpozoroval jsem pouze na jediném míst.

Paní Alexandra Schranilova (písn Horníka, Fibicha
i modlitba z „Tosky" ! má píjemný, lahodný
hlas. Chybí nm ješt správná vokalisace, jež by pispla
k porozumní slova. S nkolika houslovými piecami vy-
stoupil pan Gustav Dórfl. Chová všecky allury elegána —
jeho umní však jest ješt píliš kehké.

Na nedlním populárním programu
Konzertvereinu hrál s dobrým porozumním a
úspchem koncertní mistr pan Adolf Busch houslový
koncert Ant. Dvoáka. — 8. bezna poádán byl F. Brau-
novou, pianistkou, již úhoz tvrdý a pednes málo plastický,
veer komorní hudby. Hrálo s ní Fitznerovo kvartetto
klavírní kvintetta: Brahmsovo nevdné F moll op. 34.,

za to modern jímající Dohnanyiovo C moll op. 1.

V tén že veeru vystoupila Frieda z Vukovi, zpívající
Brahmse a nového lyrika Josefa Marxa (od tohoto zají-

mavé zhudebnni Knuta Hamsuna básn „Ton"). Dopro-
váze, zruný Karel Lafite, svými písnmi byl též slušn
presentován. Jen „Písnika Stelly" (na text Bierbaumv)
zabhla snad píliš do kabaretního stylu a výhonek ten
spíše patil do „Holle" nebo „Fledermausu".

Klavírní veerCorneliaCzarniawskiho
u Bosendorfera 9. bezna vyznaoval se jak zevním, tak
morálním, vzácným úspchem. Czarniawski je umlec již

svým mládím sympatický a pi tom seriosní. Jeho nikde
neselhávající technika mohla se jedin odvážiti na známé
Brahmsovy variace na thema Paganiniovo, které si jedin
komorní virtuos Moritz Rosenthal troufá zahrát. V tran
skipcích varhanních skladeb Bacha a Brahmse jde
Czarniawski svojí vlastni cestou. Nepoužívá známých
pepis Stradalových, ale dovede sám vytžiti pozoru-
hodné kombinace zvukové pi jasném polyfonickém
traktování, na p. Bachova preludia a fugy C moll. No-
vými byly koncertní etudy G moll a Cis moll op. 26. Dr.
Richarda Stóhra í jiné hrány jsou hojn rakouskými virtu-
osy). Zvlášt druhá byla více zpoetisováním tance lesních
žínek. V jednom dechu zahráno bylo šest preludii Chopi-
nových. Umlec Czarniawski neinil pi pednesu žádných

paus a man pi jich vkusném výbru se zdálo, že jsou
to vlastn perly, které Czarniawski navléká na zlatou,

pomyslnou nif.

Jak jsem již vpedu naznail, byl úspch Czarni-
awskiho krásný. Klavírní kultura, jím pstná, není jedno-
stranná. Platí o nl Lisztovo : Klavír má schopnost p i-

j í m a t i, zpsobilost s s á t i v sebe život ze všech stran.

A naopak : má opt svj vlastní život, vzrst a
rozvoj individuelní.

Koncert Václava Kliky, dvakráte zmaený,
byl peci realisován 20. února. Panu Klikoví jde o re-
naissanci harfy, jakožto nástroje skuten královského.
Tvoení tónu — primerni kámen umní — zasahuje dnes
jak umní pvecké tak i instrumentální hudbu a pirozen
dotýká se i harfy. Z tohoto dlužno vyjiti : oduševnit plný
tón, což pi harf je neobyejn tžké. Ale Klika srostl

tak s nástrojem, že pekonává staié monotónní umní
prodchnutím a nepímo tak tvoi, básní, ekl bych, pi
he. Harfová literatura není bohatá a hodnotná, ale Klika,
veliký umlec, iní vám ji sympathickcu. I Saint-Sans
svojí fantasií vyhlíží jinak. Paseovy improvisace mly
úspch nejvtši. S jedním však jsem se nemohl spáteliti.

To je Trnekova transkripce Smetanovy Vltavy; neuspo-
kojila m dosud ani jediná, ostatn pokládám vždy za
dubiosni, transkribovat veledílo v jakýkoliv nástroj.

S panem Klikou vystoupil pan Pácal. Jisto je, že
pi optném studiu dohonil by vše, co absence na di-

vadelní scén zavinila. Mimo Hugo Wolfa zpival Nová-
kovo „Probuzení" a z Wagnera Siegmundovu píse lásky
z „Walkyry", Stolzingv zkušební zpv (Pjte nám)
z „Mistr" a Siegfriedovy kováské písn. V polohách
vyšších ml pádný hlas Pácalv svj známý lesk a je

škoda, že temperament jeho oddaluje se operní scény.
To však jen tak mimochodem. Koncert Klikv byl zna-
menit navštíven a úspch jeho patit bude k onm nej-

význanjším. Pan Klika není ale, jak jsem ekl již,

virtuos — nýbrž umlec. Václav Hanno Jarka.

KONCERTNÍ RUCH WM\
Kyjov. Koncert pvecko-hudebního spolku dne 15

bezna. Poad : Fibich : Tichá noc, mužský sbor s pr-
vodem klavíru. Rute: Dudáek, dámský sbor. Fibich:
Nálady a dojmy, op. 41, L, IV. a Chopin: Polonaise A-dur
(paní Maenka Chytilová). Klika: Pantáta ze mlýna,
dám. sbor. Tomáš: Kázáni a Kdybych já králem byl
(pan JUC Hladík). Bendi: Postilion, mužský sbor. Bendi:
Babí léto, dámský sbor s prvodem klavíru. Schubert:
Improptu, op. 90 (paní Maenka Chytilová). Kovaovic

:

Voraky, smíš. sbor s prvodem klavíru. Dirigent pan
Gustav David.

Libušin. Koncert zp. spolku „Paukner" dne 16. bezna.
Poad: Vojáek: Na divém západ. Pochod z operetty
„Korsár". Orchestr. Vašák: Kde dvamá? Sbor. Flotow:
Ouvertura k opee „Marta". Orchestr. Bériot: J. Kon-
certní duo pro housle. Sehraje devítiletý K. erný a
dvanáctiletý J. Brabec. Fórster: Polní cestou. Sbor. Svo-
boda: Fantasie Caprice. Solo pro klarinet. Nedbal: Valík
Hyacint z baletní pantom. „Princezna Hyacinta". Orchestr.
Blom: Šepotání kvtin. Char. obr. Reeves: Hobomoko.
Indická romance. Weis: echv sen. Fantasie z písní

eskoslovanských. erný: Rychle v ped. Kvapik veloci-

pedist.
Pardubice. ajový veirek „Ludmily" dne 8. bezna.

Poad : Laub : Národní písn slovanské. Pro 2 soprány
a alt s prvodem piana. Pednese „Ludmila". U piana
sl. Vlasta Kohoutková. Friml: Což je to hích? a Bendi:
Cigánské melodie. Pednese p. u. Lad. Kohoutek. U piana

p. id. Jan Procházka. Pihertova operetta : Audience pana
France. (Vrchní p. Jos. Horais. Mušketýr p. L. Pour.
Písa p. V. Beránek.) Strbl: Bývalost. Pednese „Pern-
štýn". Národní písné. Smíšený sbor „Pernštýn" a „Lud-
mila". Dirigent Ant. Vendl.

Plze. Koncert „Hlaholu" dne 12. bezna. Poad

:

Kubát: Slavnostní sbor. Mužský sbor. Lalo: Symfonie
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espagnole (sl. E. Stlllerová). Ríhovský: a) Vidím svoje

štstí, b) V jarní den, c) Má kráso krás. Ženské sbory.

Janáek: Maryka Magdónova. Mužský sbor. Saint

Sans: Rondo capricloso. (Sl. E. Stillerová.) Novák:
Ballada na Váhu a Dvanáct bílých sokol. Mužské sbory.

Suk: a) Zavedený ovák, b) Ma moja, c) Stasa aro-
djnice. Smíšené sbory. U klavíru pí V. Talichová.

Píbram. ádný koncert „Lumíra-Dobromily" dne
15. bezna. Poad: Liszt: Z oratoria „Christus" . III.

„Stabat mater speciosa", hymna pro smíšený sbor s pr-
vodem varhan. . VI „Blahoslavenství", barytonové solo

a smíšený sbor s prvodem varhan. C. XI. „Smutná jest

duše má", barytonové solo s prvodem klavíru. Josef B.

Foerster: „Stabat Mater" (dolorosa) pro smíšený sbor
s prvodem varhan. Sola p. dr. V. Hartmann. Dirigenti:

pp. Bohuš Soukup a dr. Josef Theurer.
Prostjov. Koncert „Vlastimily" dne 16. bezna na

rozlouenou se svým sbormistrem Ezechielem Ambrosem.
Poad: I. oddíl. Neumann: Ó, vítej modrá obloho, žen-
ský sbor. (Sopránové solo, paní Anna Binková.) Bendi:
Cigánské melodie (pan Ant. Bea). Knittl : eská svatba,

ženský sbor. Smetana: Jsem žebrák, zpv Kalinv z opery
„Tajemství" (pan Ant. Bea). Bendi: Pomsta vil, ženský
sbor. (Sola: pí A. Binková a sl. A. Pleská. U klavíru

sl. M. Havránková.) II. oddíl. Grieg: Z doby Holbergovy,
suita ve starém stylu pro smycový orchestr. Schubert:
Bh v pírod, ženský sbor s prvodem smycového
orchestru, upraveného E. Ambrosem. Dirigent: Ezechiel
Ambros.M HUDBA CÍRKEVNrBHíl

Jan Doubrava, náš krajan, patí k nkolika tm málo
eským lidem, kteí ve Vídni zasvtili svj život úmorné
práci na poli hudebním. Je až úžasné, jak veliké úkoly

Jan Doubrava na sebe vzal a jak jim ale též pln dostává.
|e to typ tichého lovka, povahou neobyejn milého, a
zárove umlce, kterého možno hodnotiti dle Lisztova
trojího typu : reprodukního, tvoícího a uí-
cího.

Jan Doubrava nejprve je adjunktem hudebního archivu
a bibliotheky C. k. spolenosti hudebních pátel (v budov
Musikvereinu). V jednom z pedcházejících ísel jsem již

naznail, jak ohromný je to komplex, který Doubrava spra-
vuje. To jakési základní existenní jeho zamstnání.
Vedle toho ale poven je iditelstvím kru mstského
farního kostela u sv. Michala. Co zkoušek a starostí s re-

produkci církevní hudby na míst tak významném !

Jeho paedagogická innost kotví pedevším na uni-
versit vídeské, kde jeho pednášky o církevní hudb
tší se veliké oblib pátel kostelního umní. A že jest to
již samo sebou významné, povuje-li se tím lovk e-
ský, nemusím podotýkat eknu-li jen, že jde o universitu
vídeskou, která se k Slovanm ne práv matesky
chová. Mimo tento úad lektorátní uí ješt piln zpv na
gymnasiu I. okresu. A ke všemu tomu Doubrava neustává.
Po vysilujícím zamstnání vnuje se, mže-li jen, o prázd-
ninách církevní komposici. Loni provedena v Michaler-
kirche jeho „Druhá mše" E moll s velikým orchestrálním
apparátem (více než 70 len v orchestru), dlouho pi-
pravovaná, pravá událost církevní pro Víde

Uvedu zde snad jen posudky nejytších kritik. Dr.
Max Dietz, universitní docent, píše : jeho mše presentuje
se celým svým obsahem jako dílo velice umlecké. Se-
znáváte z celé umlecky plné výstavby celku, jak krásn
skladatel spojil solidní starý kostelní, písný sty i s dle-
žitými vymoženostmi nového hudebního umní.

Posvátný ton celého organismu, zdailé charakteriso-
vání markantních míst textových, volná, ale zárove p-
vabná stránka harmonická, leskuplná instrumentace doka-
zují výborn vzdlaného hudebníka mrou nejvtši. Též
nescházejí mši úchvatná melodická místa, která jsou jme-
novité v Gloria a Credu velice úinná svojí hloubkou.
Mistrovsky exponována jest Fuga Cum sancto spiritu a
Crucifixuo pináší optn úžasnou tragiku. Obzvlášt ori-

glneln vzrušuje Agnus Del, kontrapunktlcky dokonale
pracované s varhanním sólem, které zapadá jaksi v my-
steriosní moe eucharistie. Toto místo uzavírá dstojn
obsahuplnou koncepci a dokazuje tak, že Jan Doubrava
jest ješt s to, v oboru tak hojné pstovaném mnoho,
ješt mnoho potšitelného poskytnouti.

Podobné píše i dr. Alfred Schnerich a jiní.

Prof. Doubrava chystá optné toto dílo na nedli ve-
likononí. iní tak s velikými obtmi, ale v úvod píši,

že Doubrava je lovk neúmorný, vytrvalý. Ku optnému
provedení této mše, dedikované rakouskému provincialu

Bernabit von Piu Prandtnerovi, hledí se ve Vídni vstíc
jako k veliké události.

Na tomto míst pak uporuji eské kry na skromného
našeho lovka — Jana Doubravu.

Vácslav Hanno Jarka.

Jiín. Cyrillská jednota provede na Velký Pátek v d-
kanském chrámu Pán za spoluúinkováni skladatele a

virtuosa na varhany p. B. Wiedermanna, Ing. C p. K. Ka-
rasa a |UC. p. S. Volfa tyto skladby: Bach: „Dv vty
z Pašijí podle sv. Matouše" (pro varhany upravil R.
Schaab). Rheinberger: „Vision. Plaint. Marcia funebre"
(pro varhany). Wiedermann : „Tristezza" (pednese skla-

datel). Perosi: „Pašije podle sepsání sv. Marka" (du-
chovní trilogie pro soli, sbor a varhany).

ÍS SPOLKOVÉ ZPRÁVY H
Výroní zpráva filharmonického spolku „Besedy

brnnské" za (52.) správní rok 1912 obsahuje nejprve zprávu
jednatelovu, jež rozdluje se ve ti ásti: první pojed-

nává o innosti koncertní, druhá o innosti vzdlávací
a tetí o vnitním život spolkovém. innost koncertní

byla nadmíru hojná a pestrá a obsahovala tyi koncerty
ádné (I. Brahms- Suk-Beethoven ; eské kvartetto, II. Sme-
tana „Má vlast'"; eská Filharmonie, III. Dvoák „Sva-
tební košile" ; dir. Rud. Reissig, IV. Sbory Smetanovy,
Novák „Balada na Váhu", Kunc „Stojí Jano pi potoce"
a národní písn; Pvecké sdružení pražských uitel)
a ti koncerty mimoádné (I. Historický klavírní, II. Orche-
strální staré eské hudby, III. Písn novoruské školy).

Krom zprávy jednatelské zajímá zpráva odboru paeda-
gogického a zpráva o hudební škole spolkové. Publikace
doplnna jest seznamem lenstva, poetn velmi hojného
a pokud se týe výkonnosti, jist velmi zdatného. — /.

RZNÉ ZPRÁVYB»É)

* Umlecká beseda v Praze, jak jsme již v ísle
pedešlém oznámili, slaví padesáté výroí svého založeni.

Z podnik slavnostních, poádaných hudebním odborem
absolvována dosud „Libuše", o kterémžto pedstavení
referujeme na jiném míst. Jiným aktem oslavným byla
slavnostní valná hromada, spojená s pednáškou vládního
rady Bílého o vzniku a rozvoji Umlecké besedy. Pokud
se týe hudební innosti, vytknul eniK na prvém míst
snahu a péi, kterou hudební odbor vnoval povznesení
eské opery. Rovnž populárními koncerty inila Um-
lecká beseda pln zadost svým povinnostem, starajíc se

tak o rozšíení zájmu o hudbu v mezích nejširšich. (Po-

drobn o všem , pojednává památník Umlecké besedy
v lánku dra A. Šilhaná.) Po oslavných eech a sdlení
blahopejných projev následovalo pak pi slavnostní

valné hromad jmenování estných len Umlecké be-
sedy. Zvoleni byli na návrh hudebního odboru : Vítz-
slav Novák, Josef Suk, Emanuel Chvála, Ka-
rel Stecker, Hanuš Trneek, Karel Hoff-
man n, H a n u š Wi h a n, Frant. O n d í e k a um-
lecké korporace: Filharmonická beseda v Brn
a ob „Pvecká sdruženi uitel", moravské
i pražské.

eské kvartetto (Karel Hoffmann, Josef Suk, Jií Herold
a prof. Hanuš Wihan) oslaví jubileum dvacetiletého trváni

l této instituce cyklem koncert, poádaných eským spolkem
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pro komorní hudbu v Praze. V šesti tchto veerech podán
bude slavnými umlci celý obraz vývinu kvartetta, poí-
najíc Bachem až po Maxe Regera. Náš hudební kritik

bude o všech veerech obšírn referovati, pes to však
pro dnes uvádíme alespo program tchto koncert pro-
filových, jež v prvoádném, ideálním provedení budou udá-
losti ojedinlou: I. (13. bezna.) Ph. Em. Bach. Luigi
Boccherini. Kar. D i 1 1 e r s d o r f : Sm. kv. Es-dur. —
Jos. Haydn: Sm. kv. D-dur, op. 76. . 5. - II. (18.

bezna.) W. A. Mozart: Sm. kv.D-moll (Kochel 421). —
Luigi M. Cherubíni: Sm. kv. Es-dur. — Beetho-
ven: Sm. kv. B-dur, op. 18. . 6. — III. (26. bezna.)
Beethoven: Sm. kv. E-moll, op. 59. . 2. — Beetho-
ven: Sm. kv. Es-dur, op. 127. — Fr. Schubert,
D-moll, op. posth. — IV. (29. bezna) Fel. Mendels-
s o h n-B artholdy. — Rob. Schumann: Sm. kv.

A-dur, op. 41., . 3. — |ohn Brahms: Sm. kv. A-moll,
op. 51. . 2. — V. (1. dubna.) Smetana: Sm. kv. E-moll
(Z mého života.) — Dvoák: Sm. kv. G dur, op. 106. —
ajkovskij: Sm. kv. F-dur, op. 22. — VI. (7. dubna.)

Cés. Franck: Sm. kv. D-dur. — Vít. Novák: Sm.
kv. D-dur, op. 35. — M. Reger: Sm. kv. Es-dur, op.

109. — Našemu tenástvu doporuujeme vele tyto kon-
certy."

* Správ Národního divadla v Praze povoleno bylo

na návrh intendanta JUDra Pinkasa v sezení zemského
výboru dne 12. bezna poádat! pedstavení v Divoké
Šárce. Pedstaveni ta mají býti uskutenna letos na jae
a v lét, a to na romantickém míst nedaleko ertova
mlýna, pro divadlo v pírod velice vhodném. Vítáme ra-

dostn tento nový podnik naší nejvtší scény, tím spíše,

že zvolena byla v prvé ad naše drahá „Prodaná
nevst a", jež má býti provozována. Že podnik tento

bude míti skvlý výsledek, jest tém nepochybno, nebo
samo místo jest tak vhodné, že sotva kde jinde v cizin
podobné mají. Akustika je nádherná a okolní strán tvoí
pirozený amfiteátr. Hledíme zvdav a s radostí to-

muto podniku vstíc.

* Pan Zdenk Nejedlý ped pltetím m-
sícem šíil tiskem perfidní klep, jímž Kovaovicovi vložil

do úst výrok, že „zboží druhu Dvoákových oper do
Národního divadla nesmí". P. Zd. Nejedlý klepal dále a
rozšioval konfusní povídaky o chováni se K. Kovao-
vice k Dvoákov „Armid". Kovaovic tehdy, tedy již

ped pltetím msícem, v asopise „Venkov"
po zásluze oznail tyto klepy universitního profesora
jako „drzou lež". Do dnes pan universitní profesor

Zd. Nejedlý doložením fakt neoistil se z naení, že lže.

I po naší výzv, aby dokázal svá tvrzení, vytáí se zcela

po zpsobu žurnalist velmi podezelých kvalit a snaží

se krýti své rytíství odkazováním na oekávaný podnt
se strany K. Kovaovice. Ponvadž pece jen nechceme
usnadniti p. Nejedlému, aby tak píliš lacino vyvázl ze
situace, do jaké se velice asto dostávají lidé pistižení
pi lži, postarali jsme se o projev, po nmž se najednou
po pltetím msíci p. Nejedlý shání. Vyžádali jsme si

o tom rozmluvu s chefem opery K. Kovaovicem, který

prohlásil: „Ped pltetím msícem k výzv lena re-

dakce „Venkova" nazval jsem uvedené výroky p. Nejed-
lého drzou lží. Na tom trvám i dnes. S p. Ne-
jedlým jsem se vypoádal jednou pro vždy po jeho fa-

mosní kritice o provedení „Šárky". Kritikové podobného
druhu, by i byli universitními profesory, pro mne ne-
existuji. List p. Nejedlého netu. Pan Nejedlý byl mn
stejn lhostejným v dobách, kdy mne na výsost vychva-
loval a zahrnoval dedikacemi svých „vdeckých" knih,

tak jako jest mn lhostejným dnes i na píšt." — Jsme
vru zvdavi, s jakou vytákou pijde p. Zdenk Nejedlý
nyní. Že nepijde s vcnýmidúkazy, víme zcela

bezpen. Bude dále žiti a „psobiti" pod stigmatem
lovka, jenž ve své zbrojnici chová zbran tak nekalé,

jako jest d r z á 1 e ž. K jeho projevu v posledním ísle
„Smetany" neteba poznámek. Pan prof. Zd. Nejedlý
klikuje po zpsobu chyceného zajice. Naknul Kovao-
vice, ten nazval jeho tvrzení „drzou 1 ž i", to vše ne-
dovedlo však p. prof. Nejedlého pímti k tomu, aby

podal „dkaz y", že nelže. Pan profesor žádá ješt
njaké zvláštní vyzvání, pak prý teprve podá d-
kazy. To je pece chlapecká hra. Pes to, že ve vy-
zvání, uveejnném v „Daliboru", mohl každý isti „Ko-
vaovic a my... žádáme atd.", vytáí se p. profesor
Nejedlý tak, jak to bylo námi pedpovdno. Dnes na-
zývá Kovaovic tvrzení prof. Nejedlého znovu „drzou
1 ž í". Snad to postaí, aby p. universitní profesor, v zájmu
své a sboru, jehož je lenem, cti, podal dkazyi
že jeho tvrzeni o Kovaovicovi není „drzou lží". i
snad snese p. prof. Nejedlý také tento nový mravni po
líek a bude ekat se zadostuinním až ho dárec políku
o to požádá? Tak daleko zabedl p. profesor do kalamit,
vyvolaných svojí nerozvážnosti. Tak daleko zabedl, že
již i jeho pátelé protestují proti možnému podezení, že
mají nco spoleného se surovými výpady proti Kovao-
vicovi. (Není tomu dávno, co p. prof. Nejedlý ve svém
listu napadl Kovaovice z nešetrnosti vi Orchestrál-
nímu sdruženi. Výbor „sdružení" a jeho dirigent Ot.
Ostril ohradili se proti možnému podezívání v úasti
na onom výpadu prof. Nejedlého.) Houževnatost p. pro -

fesora je obdivuhodná. Škoda, že jí neužil k studiu hu-
debních nauk, mohl z nho snad pece být dobrý kantor.

* Fakta a tendenní lež. Prof. Zd. Nejedlý nemluví
pravdu, píše-li ve „Smetanovi" (. 14., str. 172.) že „je

faktem, že na poslední reprisi „Boue" bylo více platí-

cího obecenstva než na tvrtém pedstavení „Tristana",
nebof pravdou je, že kasovní píjem na tvrtém pedsta-
vení „Tristana" inil 2406 korun a 50 hal., kdežto na
onom pedstaveni „Boue" inil 1211 korun a 20 halé,
tedy o sto procent mén.*) Je to zjev, který bolí

každého pítele eské tvorby, ale je to také smutné proto,
že to posloužilo p. prof. Nejedlému k tendennímu ne-
oprávnnému výpadu proti Národnímu divadlu.

* Hašlerovy „Staropražské písniky" zpívány byly

(8. bezna) v náladové staropražské scén od téhož
autora pi lenském veeru „Klubu za starou
Prahu" a dokaly se boulivého úspchu. Jsou to sklad

-

biky velmi líbivé a pístupné, jimiž Hašler se zdarem
pokusil se o pvodni eskou kabaretní poesii. (Všechny
ti ady „Staropražských písniek" vydány v edici našeho
nakladatelství.)

* C. Saint-Sans dokonil v Káhie oratorium „Za-
slíbená zem". První provedení bude v záí v kathedrále
v Gloucestru.

* Sbor vídeských uitel, ítající padesát len,
ustavil se ve Vídni. Sbormistrem jest profesor Hanuš
Wagner.

* Slavnostní hry Mozartovy v Solnohrad bude
letos dirigovatl Artur Nikisch.

* Opera „Yamato" od Markéty Laboriové proveden a

bude v Monte Carlu.
* Nedbalova „Cudná Barbora" provedena bude

v Pešti.
* Weissova operetta „Zvláštní vlak do Nizzy" do-

sáhla pi prvotním provedení v Berlín pronikavého
úspchu.

* Nové trio bude koncem bezna koncertovati v ber-

línské Filharmonii. Sestává z E u g e n a d'A 1 b e r t a,

Bronislava Hubermanna a Hugona Bechra.
* Orchestrální sdružení v Praze pipravuje velký

koncert Fibichv.
* Gustav Dorfl, virtuos na housle, absolvent pražské

konservatoe, koncertoval z velikým úspchem v Beetho-
venov sále ve Vídni.

* Skladatel Jos. Jeábek dovrši tohoto msíce še-

desát let. —/.

* Pan sekretá K. Hlaváek žádá nás za uveejnní
následujících ádk : Slena Ella Stillerová jest již po
ti roky žakou mistra Františka Ondíka, který ji nejen

*) O posledním pedstavení „Boue" 11. /III. inil pí-
jem pouze 826 K 90 h. Výtahy ty netýkají se ovšem
pedstaveni pro studenty, které se penechává sprá-

vou za paušální cenu, stejnou jak pi „Boui", tak

také pi „Marii, dcei pluku".
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v technice zdokonalil, ale celý koncertní repertoir s ní

nastudoval a dosud studuje a také slenu Stillerovou

sám na vídeskou konservato jako profesorku povolal, na
kterémž ústav mistr F. Ondíek jako iditel a paedagog
psobí.

* Ke zpráv o oslav Jos. Jandovského dovoluji

si p. pisatele onoho lánku upozorniti, že ústav J. Jandov-
ského odkoupil jsem já a zakládá se na omylu tvrzení, že

se ústav odchodem Jandovského rozdlil ve dva ústavy.

Škola p. B. Šejnohy nemá tudíž nic spoleného se školou
Bed. Sequense, díve J.

Jandovského. — Bed. Sequens
* Národopis moravský obohacen byl novinkou

„Hanáckým mrskutem". Hudbu na slova M. Pavlíkové
napsal Jaroslav Svoboda. „Hanácký mrskut" je šastn
zachycený obraz ze života starých Hanák v nejjemnj-
ších záchvvech ji' h duše, obraz to vrný, živý. Fantasie
skladatelova vytvoila z pérokresby autoriny dílo krás-

ného koloritu. Poprvé provedeno bude dílo to ženskou
vzdlávací jednotou „Libuší", tenásko-pveckým spol-

kem „Veleslavínem" a etnými ochotníky dle rukopisu

v rodném kraji skladatelov, na Vyškovsku v Ivanovicích

na Hané, dne 24 bezna. Orchestrální ást díla provede
hudba Fr. Štédron z Výšková.

* Camile Saint-Saens pracuje práv na poslední ásti
svého nového oratoria v Kairu. Dílo nese název „Zaslí-

bená zem" a provedeno má býti v kathedrále v Glon-
cestru poprvé.

* Velká opera v Paíži provedla dílo 271etého skla-

datele André Gaillarda; jest to syn dlouholetého dívj-
šího iditele velké opery. Dílo zove se „Le sortilege"

(Oarovaný strom). Skladatel obdržel ímskou cenu.
* Theatre des Arts provedlo Mozartova Idomenea a

zkrácené dílo Vincenta lndyh) „Korunování Popey" a
balet „Amoureuse lecon" od Bruneau. Jest to suita písni

psaných na Catule Mendesa.
* Berlín. Siegfried Ochs provedl žalm 121. Oskara

z Chelius. Reynold Hahn ml zde „Ples Beatrice z Este".

Obé provedeno Filharmonickým sborem spolu s 2 no-
vými piecami od Pavla Juona pro dechové nástroje a
dechovým divertissimentem, jež hrálo dechové sdružení
královské dvorní kapely a „Société modeme des Instru-

ment vent."
* V Brusselu nalezena byla Antonínem Tirabasinem

v královské bibliothece suita pro loutnu, dosud neznámá
skladba Sebastiana Bacha. Guide Musical píše, že kom-
ponována byla asi r. 1720—22 pro všeobecnou tenorovou
loutnu. Titul a dedikace je psána francouzsky. Obyejný
Schuster zfrancouzštn na Schoustera. Notoval ji Bach
pak obyejnou notací, ne tabulaturou, používanou pro
loutnu.

* „Requiem za Werthera" zove se zajímavá nová
skladba Rud. Bergha pro alt, solo, sbor a orchestr. Po-
sledn hrála se v Barmenu 25. ledna s velikým úspchem.

* Ouvertura k „Prodané nevst" hrána na vévod-
ském dvorním koncert v Brunšviku.

*Svým zázraným jménem Richard Wagner inseruje
jistý švec v programech vratislavské hudební spolenosti.
Poznámky neteba.

* V Altenburku provedena poprvé symfonická báse
„Judith" od F. Theibeho.

* Ve Výmaru zaznamenává se operní premiéra „á-
blv pergamem" od H. Schattmanna.

* U K. F. Henriciho vydražena byla rukopisná
partitura Handlova tihlasého sboru (Si tu non lasci a-
more) za 28.500 M. Za 5000 M dostala se již vta z Beet-
hovenova kvarteta

* Karel Lafite píše o slovanské hudb operní v Mer-
kem ís. 3.

* Universita v Oxford zamýšlí jmenovati Richarda
Strausse estným lenem (Dr.) (doctor honoris causa).
Vyznamenání tohoto má se Straussovi dostati o píštím
anglickém pobytu.

* iditel Camille Chevillard hodlá s Lamoureu-
xovým orchestrem uspoádati tourne po Nmecku a Ra-
kousku. Má býti hráno v Mnichov, Frankfurt, Berlín
a Lipsku.

* Mnichovský spolek uitel zpvu provedl v po-
sledním koncert Friedricha Kloseho „Slavnostní zpv
Neronv" pro tenor, sbor, varhany a orchestr

* Melchior Lengyel pepracoval svoji úspšnou hru

„Tajfun" v operní libretto, ku kterému napíše hudbu Ital

Úmberto Giodano (známý Fedorov vinohradského divadla).
* Isadora Ouncanová bude taniti v opee Kurfurst

pi Gluckov „Orfeu", pro kterého uspoádala choreogra-
fickou ást.

* Spolek „Vídeského orchestru hudebních umlc"
pod protektorátem Antonína hrabte Károlyiho vydal za

5 svj tok trvání výroní zprávu (4. záí 1911 — 31. srpna

1912). Rok tento považuje za nejlepší rok v celé n svém
trvání, jak za hmotný, tak za morální. Orchestr je ve
Vídni velice oblíbený. Sedadla k osmi statutárním koncertm
jsou všecka abonována a nemožno mnohým dostati v-
bec k tmto vstupenky. Mimo to hrají Tonkinstlei kaž-

dou nedli symfonická matinée v divadle na Vídece.
Súastují se jich zejména studenti vysokoškolští a žáci

stedních škol, kteí nemají jinak píležitosti súastnit se

Kprovedeni v Nár. divadle
žádejte u všech knihkupc,

u pokladny a biletá v Nár. div.

eský text

TRISTAN i ISOLDA

Klavírní výtah na 2 ruce K 3*69. -- Klavírní výtah
se zpvy K 4*30 žádejte v hudebním závod

OlOJmÍR URBÁNEK U PRHZE.

veerních koncert ve velkém Musikversinsaale pro vy-
soké vstupné. Tonkiinstlei vydávají jim velice výhodné
sniženky — na 30 0U0 bylo jich za uplynulý rok rozdáno.
Dále poádány jsou každou stedu odpledne v Hietzingu
a v nedli odpldne v Sofiensálech i jinde populární kon-
certy. Dirigent^/ jsou pro symfonické Oskar Nedbal, pro
populární Hans Maria Wallner a André Hummer. Ton-
kiinstlei doprovázejí mnohé solistické koncerty a Spo-
lenost hudebních pátel zajistila si jich poloviku ku pra-

videlnému úinkováni v koncertech Spolenosti na 6 let.

O astém hostování tohoto orchestru v jiných mstech
zmíovati se neteba. V letních msících hraje polovina
len v lázních Išlu a druhá v Badenu u Vídn. Subvence
od c k. ministerstva kultu a vyuováni iní 9000 korun.
Píspvky len s pedešlou iní 36.413 korun. Výtžek
všech koncert jest 268.359 korun. Z toho honoráe só-
listm, dirigentovi a orchestrálním lenm se vyplatily

v K 140.813 -— . Etc. . . Bezpoet pispívajících len za-
jišuje mimo to existenci tohoto sdružení. A u nás?
Filharmonii se ani nesní o takovémto bytí. Filharmonie
se u nás prost vraždil

* Eugen Albert „slavil" práv ve Vídni svj
tvrtý rozvod.

* Stuttgart chystá premiéru 3 aktové opery Waltera
Braunfelsa, jejíž text vzat ze staroholandské povsti.

* Vídeští hudební referenti zvolili za svého vice-

presidenta našeho krajana J. B. Foerstera.
* V Kodani nalezena byla kantáta Bachova : Mé

srdce stápí se v krvi. Provedena bude ve Frankfurt n. M.



170

* Novinku, naprosto novinku v oboru programni
hudby pinesl Raffaele Coravaglio „Hymnu na žurna-

listy". Konen byli ocenni!
* Willy Burmestr pijal profesuru vysoké hry hou-

slové na mnichovské Akademii hudebního umní, s tou
však podmínkou, že koncertní jeho cesty nebudou nijak

omezovány.
* Petrohradská konservato slaví své 501eté jubi-

leum koncerty a slavnosti ídí Glazunov.
* M. Steinberg obdržel Glinkovu cenu, za II. sym-

fonii v obnosu 1000 rubl. R. Gliere za symfonickou báse
„Siréna" 500. Tanéjev za kvintet 700 rubl.

* Nakladatelství Otto Hefner v Oberneudorfu-Buchu
vypisuje cenu 50 marek „za nejmeloditjší a nejkrásnjší
píse" pro stední nebo vysoký hlas. Pihlášky do 1. máje.

* Barevné varhany sestrojil anglický prof. St. W.
Rimington, které místo tón — pinášejí barvy. Je možno
hráti jimi celé barevné symfonie a ony osoby, jež mly
píležitost div ten vidt, sdluji, že pi poslouchání sku-
tenou hudbu varhanní lze cítit.

! ! Práv vyšlo II. vydání !

!

HEBDOMAS SfiHCTfl.

Obady Svatého týdne
a to na Kvtnou nedli, Zelený tvrtek, Velký

pátek a Bílou sobotu.
Ku poteb iditelm kr sestavil a nápvy eských
text složil V. V. Hausmann. Schváleno nejdúst.

biskupským ordinariátem v Hradci Králové.

Cena K 1-50, poštou K 1-60

nakladatel MOJMÍR URBÁNEK PRAHA, komorní dodavatel.

Vyznamenán Jeho Svatostí Piem X.

Jungmannova tída ísSo 14. Hlávkv palác

* Felix Draeseke, iditel drážanské konservatoe
zemel. Narozen v Koburgu 1835, súastnil se reforma-
ního hnutí Liszta a Wagnera. Svými díly, mimo snad operu
„Gudrun", nepiklonil se však dosti k svým apoštolm.

H.
* V Eisfeldé provedena 100 let po premiée Otto

Ludvika „Sestenice". Opera hrána v tomtéž, sále a pro-
stedí. Vliv v staré práci jest zde Weberv. iditel David
Lowenherz vydal pro estné leny 1 50 íslovaných exem-
plá téhož komposici „ Potulný zvon" na Goetha a „Ta-
nec mrtvých" (obé sborové). Prvý tisk se chová v síni

Otto Ludvika.
* V Magdeburku provedeno úspšn dílo Josefa Kruga

„Král Rother".
* Pomník F. Abtovi, zpvnímu uiteli, postaví se

v Eilenburku.
* Editoria Musicale Genovese v Janov vypisuje cenu

300 lir na kterékoliv dílo hudební. Ceny mimo to.

* Slavné Collegium Musicum v Jené uspoádalo veer
3 Bachových syn, kteí, jak v ei své iditel prof. Fritz

Stein promluvil, jsou nezasloužen zapomínáni, joh. Christ
(londýnského nebo též milánského Bacha) provedena
byla symfonie v B. Stein nalezl ji pouze v orchestrálním
materiálu v londýnském britském museu. Odtud též pi-
nesl koncert E-dw pro klavír. Od dvou ostatních Bach
hrána smycová tria G. B.

* Brunšvická opera vypraví operu kídelního císa-
ského adjutanta Oskara z Chelins „Pobláznná prin-
cezna".

* Constanzi Theatro v ím vypravilo hudební bur-
lesku „Ugual Fortuna" od Vincenza Tommasiniho. Text
trvá asi 50 m., hudba je debussyovská, propracováni
part zpvních archaisujicí. Opera nemá formy, instru-

mentace je ale duchaplná. ídil Vitali.

* Koncert na Velký pátek proveden bude pod Felixem
z Weingarten v mstském divadle v Hamburku. Chystají
se fragmenty z „Parsifala".

* Dusseldorf ml opt premiéru. 1 Opera „Ti masky"
je práce Isadory de Lara na stejnojmennou báse von
Merc. Peklad velice banální poídil Otto Neitzel. Kri

tika s dílem není nijak nadšena.
* Karel Bleyie dokonil violoncellový koncert, který

pednesl Paul Griimmer, professor c. k. Akademie hudby
a dramatického umní ve Vídni na ádném únorovém
koncert berlínské Singakademie. — Friedrich Brandes
provedl poprvé téhož „Vítznou ouverturu" na koncert
lipského Gewandhausu.

* Letošním programem Wagnerových slavnostních

her v Bruselu ukoní se innost iditel divadla de la

Monnaie, Kufferatha a Guideho. Provedení bude v n-
mecké ei za úasti pedních nmeckých umlc.

UITELM ZPVU
PVECKÝM SPOIKM

doporuujeme vele

FRANT. WAICE

Školu Intonaní
zpracovanou na podklad slovanských
pisni lidových pro školy mšanské a
stední. D;I I. Uebnice pro žáky. Cena brožo-

vaného výtisku i s pošt. K 1'80, váz. K 2'30.

Z posudku mistra Foerstera:
„Vaše Škola intonaní je výborný spisek, zna-

menitá pomcka vyuovací, dilo výteného peda-
goga, jenž pracoval na základ dlouhé zkušenosti

praktické . . .

. . . Jsem jist, že se chopí Vaší práce každý
uitel zpvu s nejvtší radostí, a více: docílí jist

snadným zpsobem nejlepších výsledk."

Objednávky vyizuje

Družstvo Knihtiskárny u Zábeze
(sev. Morava) jakož i každé knihkupectví.

Téhož autora na základ slovanských písni li-

dových zpracovaná sbirka Signál a pochod
pro spolky vydána byla podepsaným nakla-

datelstvím a expeduje se za obnos K 1-10
pedem zaslaný.

školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, is. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

is. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A MNOVÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejší hudební nástroje ze deva i kovu.
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I
Nové písn I

Práv vyšel III. seSil HAŠLEROVY:
„STAROPRAŽSKÉ".

OBSAH: 1. Než jablo odkvete. 2. Na velko-
pevorském námstí. 3. Píse o kocourovi. 4.

Ztracená láska. 5. Vojenská.
Pro zpv a piano K 1 "60 no. Texty s nápvy

po 20 haléích.
Sbírka I.: Pro jeden hlas s prvodem piana neb
kytary K1'60, orchestr nebo dech. hudba K 3 60,

mužský sbor K 1'20. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Po starých zámeckých schodech.
2. Ty petínské strán. 3. Zvoneky v Loret.
4. Píse o ztraceném vneku.

Sbírka II.: Pro jeden hlas s prvodem piana
nebo kytary K T60. Pro orchestr nebo decho-
vou hudbu K 3'60. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Když nad Prahou se veer uklání.

2. Kdyby ty's mi chtla dát. 3. Není lepší

jako z jara. 4. Vdávala se jedna panna. 5.

Panna Veronika.

wové! písniky ze staré prahy
od Baláka a Provazníka.

Pro zpv a piano K 1"60 no. Texty s nápvy
po 20 haléích.

f. V Malvazinkách. 2. Na kohoutku svatovít-

ském. 3. Pan Anton. 4. V zlaté studni. 5. Hi-
storie o znudném mládenci.

II. vydání TULÁCKÝCH PÍSNIEK
od Hailera a Frlmla

pro zpv a piano 3 ko.
1. Tulácká. 2. Sedí slípka na bidélku. 3. Oženil

se starý dudák. 4. Vítr fouká.

Novinka; KDYŽ JSEM VANDROVAL ...

Písniky v národním tónu pro zpv a piano na
slova Zavadilova, sjožil Em. Starý.

Cena 2*40.

1. Louení 3. Stesk.
2. Cestou. 4. Psaní.

5. Návrat.

rlovlnkal PÍSN O MÉ MILÉ Novinka!

s prvodem piana. Složil Ru d. V a š a t a.

1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té vaší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 3'—.

ZE ZAŠLÝCH DOB.
Chansony s prvodem piana od Rady a

Pospíšila.
1. Když ženil se náš mladý pán.
2. Ta naše slena ze zámku.
3. Náš mladý pán, je hezký pán.

Cena K 2 —.

|j
Velký výbr krásných, melodických a vd-

jj
:: ných písní. Kabaretní literatura písová ::

rovnž v bohatém výbru. Seznamy zdarma.
wm ••

Hudební a klavírní závod — Antiquariát

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv Palác.

mmmmmmmmmmmmm\
F6RSTEROVY KLAVÍRY
F3RSTEROVA PIANINA
FQRSTEROVA HARMONIA
dostati lze ve všech lep šich skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LGBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v eckách.
Založeno 1859. ZaloZeno 1859.
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na sensafiž hudební novinku,
umlecky skvostn vypravené

PÍSN

Z PRAŽSKÉHO

GHETTA
Pro jeden hlas s prvodem klavíru.

Básn ED. RADY zhudebnil RUD. VASATA.
1. Na starém židovském hbitov. 2. Dlouhý den.

3. Maislova ulika. 4. Krásná Lea.

Tituiní list, illustrace a umlecká výprava
akademického malíe A. Wierera.

Nejvýš pozoruhodná tato novinka zahajuje ori-

ginalitou svého thema, svoji veskrze umleckou vý-
pravou zcela nový smér v naší literatue hudební.
Dv nejvétší, v celém svt slavné pamtihodností
Prahy, tajuplný židovský hbitov a pražské ghetto,

jichž mystérium opedeno tolikerými tklivými zkaz-
kami, jsou zde pedmtem sentimentálních, poesie
plných verš. Ký div, že nadchly skladatele k hudb
nejvýš originální, která se obdivuhodn charakte-
rem i náladou k nim pimyká a úin slova stupuje.
Tuto nejvýš šastnou harmonii básníka s kompo-
nistou doplnil zde ješt malí A. Wierer mistrovskými
perokresbami, kteréž provázejíce spolu s nádher-
ným titulním obrazem zhudebnné slovo celým dí-

lem, tvoí z nho celek nezvyklé krásy a nálado-
vosti. Vydání bude pravým klenotem bibliofilu,

ozdobou každé knihovny, iledanou vzácností pro
sbratele a každému salonu skutené výzdobou,
svdící o jemném vkusu majitelov.

Snižené subskripcní ceny (platné
jen do 15. bezna).

Vydání skvostné na runím papíe runím tiskem

a autografy autor 12 K (pozdji 20 K),

na velinovém papíe 3 K (pozdji 5 K), dlužno
pedem zasiafci,

originální vazba 5 K (pozdji 8 K).

Nmecké vydáni pekladem dra
E. Rychnovského v tchže cenách.

Hudební nakladatelství a sklad klavír

Mojmír Urbánek, Praha
komorní dodavatel.

Jungmannova tPIda 14. Hlávkv palác.

VELIKONONÍ
Missa dominicis Adventus et quadrage-
simae (bez „Gl< ria"). Pro smíšený sbor (soprán
a alt možno zpívat dtskými hlasy) v nejlehím
slohu. Složil B. Kašpar. Partitura K 150, hlasy 30 h.

ASI JE
na Kvtnou nedli a Velký Pálek
se zcela lehkými sbory opatil B. Kašpar. K 2 40
Sólové hlasy K l

-

50, sborové hlasy po 20 haléích
-

HEBDOMAS SANCTA.
Obady Sv. týdne, a to na Kvt. nedli, Zel.

tvrtek, Velký pátek a Bilou .sobotu. Sestavil a

nápvy eských text složil V. V. Kausmanti.
II. vydáni. K 1 50. (Schváleno nejd. blsk. ord.
v Hradci Králové.)

íhouského církevní díla
pro smiSený sbor s prvodem varhan
nebo malého orchestru k Velikonocm:
Od. 2. Missa Seti Cyrilli et Methodli. Par-

titura K 1-60, hiasy zpv. po 40 h, orchestr 3 K.

Op. 3. Missa Loretta.
Partitura 2 K, bl. zpv. po 40 h, orch. 3 K.

OP. 4. Te Deum. Na Vzkíšeni.
Partitura 2 K, h!. zpv. 40 hal , orchestr 3 K.

Op. 32. Missa Jubilaei Solemnie.
(Císaská jubilejní mše.) Vnovaná cis. Františku

Josefu 1. — Partitura 3 K, hlasy zpvné po 30 h,

orchestr 5 K.

Na Zelený tvrtek:
Deset „Pange Lingua". Pro stejné

i smíšené hlasy s prv. i bez prvodu varhan.
Partitura K 150, hlasy po 40 ha4.

Op. 30. salutaris" a , © sacrum con-
vivium 6 '. Obsaženo v „Šesti motettech ke cti

Svátosti Oltání". Pro smíšený sbor s neoblig
lenorem a prvodem varl an anebo smycového
kvintetta.

Partitura K 1 50, hlasy zpvné po 30 hal, kvin-

tetto K 120.

Op. 35. „O sacrum convivium" (jednohlasné).

Obsaženo ve sbírce „Patnácti Cantiones
ecclesiasticae" pro 1 - 5 dívích hlas
s prvodem i bez prvodu varhan.

Partitura 3 K, hlasy po 80 hal.

Hudebni závod. - Sklad a pjovna klavír

Mojmír Urbánek
komorní dodavatel.

Vyznamenán Jeho Svatostí Piem X.

V Praze, Jungmannova tida i. 14,
Hlávkv palác.

Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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KAREL HLKA:

SLASTI A STRASTI STARŠÍHO
SKLADATELE ESKÉHO.

(Pokraování.)

V prosinci r. 1811 konen došlo ku pedsta-

vení. Pro Tomáška bylo tím významnjší, že ídil

provedení osobn. Byl uvítán u pultu a páteli po-

tteskem povzbuzen. Hned ouvertura se líbila a siln

jí tleskáno pes odpor opposice, která dostavila se

též. Na konci pedstavení volán skladatel bouliv.
Nadešel tedy okamžik, který ml mu nahraditi

všechny dosavadní svízele s operou. Volaný obe-
censtvem skladatel spchal, aby podkoval se tleska-

jícímu obecenstvu s jevišt. Ale bda ! Dvée vedoucí

z orchestru na jevišt byly zameny a nedaly se

ani po nkolikerém pokuse otevití. Zatím obecen-
stvo volalo skladatele netrpliv. Nezbývalo nic ji-

ného, než obejiti hledišt. Tak dostavil se na jevišt,

když znaná ást obecenstva pestávala tleskati

k nejvtší radosti opposice. I ten tak toužebn e-
kaný okamžik byl mu ztrpenl A ztrpen tím bo-
lestnji, když doneseno mu, že opposici v divadle

zpsobil a dvée v orchestru dal zamknouti — nov
jmenovaný iditel konservatoe . . .

Jakkoli etl jsem o tom na nkolika místech a
díve tomu víval úpln, pece ím více pemýšlím
o tom, tím se mi zdá vc nepirozenjší. iditel

konservatoe neml vbec co dlati ani v orchestru,

ani na jevišti. A tak by se zapomnl ve svém ne-
pátelství, aby se snížil k takovýmto inm? Spíše
pravd podobno, že nkomu divadlu bližšímu zále-

želo na tom, aby Tomáškv úspch byl pokud
možno slabý. Tomu záleželo asi na tom, komu vy-
týkali pes tu chvíli, že studuje zbžn, že nevnuje
propracování podrobností v orchestru náležité píle.

Tomášek studoval velmi svdomit a dával si tím
více záležeti, když na jedné zkoužce pítomen byl

sám Karel Maria Weber. Jak dráždili Tomáška, vi-

dti z toho, že mu donesli hned, jak prý Karel
Maria Weber brousil svj bitký vtip na jeho skladb.
O tom dlužno rovnž pochybovati. Karel M. Weber
byl diplomat, pijel do Prahy, aby své zbdované
finance zlepšil, pokud by se dalo výnosem chysta-
ného koncertu, který byl uren práv týden po
premiée Serafiny 19. prosince 1811. K.M.Weber

uinil Tomáškovi návštvu, aby si zajistil z pedu
jeho píze pro koncert. Jist byl tedy zdrželivý ve

své kritice. Nechf už je tomu jakkoli, Tomášek nebyl

úpln uspokojen úspchem Serafiny. Rok ped tím

1810 uvedeno na jevišt Vitáskovo hudební drama

„David" anebo „Osvobození Israel e" s nád-

hernou velikou výpravou a ješt vtší reklamou.

Dílo to, a úinkovaly v nm nejpednjšl sily diva-

delní, neosvdilo se mnoho. Sic nkterým íslm
applaudováno dosti, a mla skuten Vitáskovu ob-

vyklou svžest, líbivé melodie. Nicmén rozeznávala

dobe vtší ást obecenstva, že hudba Vitásková

není divadelní, nepiléhá k dji a vede si svou, ne-

pihlížejíc k tomu, co se dje na jevišti, že to spíše

hudba koncertní nebo lépe eeno intimní, v kon-

cert nebo v kroužku hudebních enthusiast výborn
psobící. Náhled ten se osvdil, když Vitásek vy-

dal úryvky z toho díla v Praze u Marca Berry, na

p. solo pro harfu, ouverturu pro piano a ballet pro

piano na 2 ruce. Vitáskovi nebylo tedy bojovat i

s tolika svízeli, a dílo jeho nemohlo se vyrovnati

Serafín .
Vypravují nkteré zprávy, že úspch potšil To-

máška tou mrou, že odhodlal se psáti novou operu

a že vzdal se potom úmyslu toho, když vidl, jak

v Praze stoupl kult Rossiniv. Výmluva ! Kult Rossi-

niúv stoupal u nás teprve o 2—3 léta pozdji. Pro
nepekážel Tomáškovi naped kult Paesilliv, Sponti-

niúv atd. ?

Byl pesvden trapn ve svém nitru, že v praž-

ském divadle nedomže se za dosavadních pomr
opravdu velkého a trvalého úspchu a proto vzdal

se dráhy, jež je tak choulostivá a závislá od pe-
rozmanitých píin vnjších.

Ve Vídni nedávno ped tím unesen byl operou
Gluckovou, že ihned snažil se poznati i jiné jeho

práce. Ty na nho uinily takový dojem, že je adil

hned vedle Mozartových. To nco znamenalo u nho

!

A pece i ve Vídni i v Praze kolovalo o Gluckovi

dvojverší z Paíže sem donesené:
„Voici le mot, sengez y bien;

crier est tout, chanter n'est rien!"

Nebyl-li ani Gluck ušeten úsmškv, jak mohl
by on oekávati uznání? Pro vydávati se na pospas
nepátelm a zpsobovati si nové trýzn? Kynuly
mu pece na jiném poli úspchy, kterých mu nemohl
pokaziti nikdo.
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Joh. G. Naegeli v Curychu, vydavatel sbírky

„Repertoire des Clavecinistes", jenž vybíral k vy-

dání jenom práce klassik nebo skladatel nejosvd-

enjších, vadil do své právem cenné sbírky též

sonátu Tomáškovu. Nejenom to. Ve valné schzi
spolku pro zvelebeni hudebního umní v Curychu

jako pedseda jmenovaného spolku v pednášce
„Ueber das Concertwesen", 19. srpna 1812 tamtéž

konané, pochvaln jmenoval také skladby Tomáškovy
jako velmi zpsobilé pi výbru pro vzorn uspoádané
programy koncert a pipoetl skladatele našeho

k onm, kteí dovedou samostatn nco vymy sliti,

nazvav jej „inventeur" (vynálezce).

Pednáška vyšla tiskem v ísle 43. na rok 1812

v lipské „Allg. Mus.-Zeitung" a dostala se také do
Prahy. Tomáškovi závistníci dlali dlouhé oblieje.

Jen na krátko. Hned záhy na to, 19. prosince té-

hož roku dáváno v Praze Spohrovo oratorium „Das
jungste Gericht". Ku provedení pozván i skladatel,

v Praze ze svých koncert dobe známý a slavený

nejen jako virtuos, ale i jako tvrí duch. Spohr

uspoádal pi té píležitosti v Praze koncert a do-

mnívaje se, že Pražanm se zavdí, dal dle Nae-

geliovy nedávné rady na poad koncertu Tomáškovu
pedehru k „Leonoe". Ouvertura se líbila sice, nic-

mén brzy byl v „Allg. Mus.-Zeitung" z Prahy

o koncert Spohrov dopis, v nmž bylo všechno

vychváleno na výsost, jen na pedehe Tomáškov
nenechal dopisovatel chloupku dobrého.

Jedna strana v pražském obecenstvu stála vždycky

pízní svojí pi Tomáškovi. Ta piiovala se zase,

aby jedovaté útoky nepátel vyváženy byly oslavami

a povzbuzováním.

stW FEUILLETON Už

NÁSTUPCE HEŠV VE DVORNÍ OPEE.
Neruda napsal kdesi : „Tuze pkný je výrok, že je

jen jedno umní vbec, žádné ale pouze národní umní,
avšak vzdor pknosti své je nepravdivý : umlec je plodem
své doby, tím více svého národa." Moment národní hraje

znanou roli také pi reprodukci umleckého díla. Umlec
vždy s vtší láskou vnuje své síly umleckému dílu

píslušníka svého národního kmene. Shodou okolností

zpívá Kecala ve dvorní opee opt Slovan — Julius

Betetto. Upomíná prý rozsahem svého hlasu na našeho
bassistu „více jak dvouoktávového" K. echa, nyní

iditele kru na Vinohradech a našeho uitele zpvu na
akademickém gymnasiu. Tento mladý, intelligentni Slo-

vinec je zajímavý svým umleckým vývojem a jak jsme
mli píležitost poznati také nevšedním zájmem o naší

produkci. Po absolvování reálné školy již v sedmnácti
letech zpíval ve sboru. Zajímavo je, že první jeho sólovou
partií byl Mícha v „Prodané nevst".

V Lublani pobyl tyi saisony (1902—1906/7). Ná-
sledkem materielnich nedostatk slovinské scény byl

nucen v letních msících a v krátké dobé nezamstna-
nosti cestovati se šmírou. Vidl tak asto oima Van
Betta idyllická msteka Korutan, Chorvatska, Slavonska,
Bosny a lázeská msta Abbazii, Lovrano atd. „Denní
mzda byla skrovná a appetit veliký," píše. Pocioval
svoji sociální inferioritu tím více v lázeských mstech,
kde vidl obrovskou nádheru a mnohého ze áastnjších

asopis „Hesperus", pinášeje zprávy o jeho

skladbách a inných mu poctách, nazývá jej „Schil-

lerem hudby". Universita pražská vyznamenává jej

udlením titulu „mistra svobodného umní". To byly

hojivé, píjemné balsámy na hluboce rozjitené rány.

Neklesá tudíž na mysli. Naopak nastává doba nej-

lepšího jeho tvoení. Vymýšlí nové formy a s novou
chutí pouští se do práce. Zvlášt Eklogami, Rapso-
diemi a Dithyramby pišel pianistm vhod. Nové
vydání Gerberova slovníku z r. 1814 pináší vele
psanou biografii, v níž potom stojí do slova: „Jeho

práce, jejichž seznam pipojen dole, ukazují nej-

hlubší znalost harmonie a kontrapunktu, spojenou

s nejvysplejším vkusem. Zvlášt osvdují jeho nej-

novjší skladby jeho pvodnost, totiž u Kúhnla

1812 vydaných 12 Eklog a 12 Rapsodií pro klavír;

ony rozmilé, naivní a plny kouzla Gessnerovské

musy; tyto nejsmlejšího rozmachu ohnivé fantasie,

smlé vedením a strhující svým životem" atd. atd. . .

Neustal na tchto skladbách. Pidává nové se-

šity Eklog, op. 47 a 51. Op. 52 má už zase nový
titul: 3 Allegri. Jsou vnována „dokonalým piani-

stm". I tyto skladby docházejí pochvaly a vynášejí

pvodci nové pocty. To zlobilo zase jeho protiv-

níky. Pemýšleli, jak raniti jej nejcitelnji, obzvlášt,

když klevetní ci roznášeli po Praze zprávy, že To-
mášek haní jejich práce, ježto hlavn Eklogy a Ra-
psodie zpsobily mu ve svt mnoho chvály, usmy-
slili si nepátelé úklad zvlášt proti tmto skladbám.

Svou mši op. 46 (vyšla v Praze u Endersa)

vnoval saskému králi. Byla pijata milostiv a skla-

datel obmyšlen estným darem. Jeho menší Requiem
mnoho zpíváno a jmenovit Requiem op. 70. velice

tehdy koleg, kteí v dolce far niente trávili letní prázd-
niny. Však dlouho jeho živoení netrvalo.

Pi koncert „Glasbene matice" v Lublani zpíval

basové sólo ve Verdiov „Requiu" s velkým úspchem,
což rozhodlo jeho osud. Obtavostí slovinských soudc:
Zotmana a Goršie, státního návladního Pajnie a prof.

Jeršinovice, kteí spolen hradili výlohy se studiem,

umožnn mu byl vstup do vídeské konservatoe. Tam
pod pelivým vedením prof. lfferta a Ungera nabyl

v brzké dob vdomosti ku psobeni na velké scén
potebných. Po znaném úspchu ve výstupních zkouškách
konservatoe (zpíval Mefistovu píse o zlat) byl anga-
žován k dvorní opee, kde smrtí Heše práv byl obor
bass-buffo uprázdnn. V novém, neznámém prostedí se

octl. Zel a slyšel mnohé, co mu tehdy bylo nesrozumi-
telným. Dnes však dobe nalézá vysvtlení pro pomry
ve dvorní opee vídeské, kteroužto okolnost ped 5 lety

za absurdní pokládal. Z poátku musil vzdorovati všem
intrikám na velkém divadle obyejn panujícím a dnes je

nejzamstnanjším lenem dvorní opery. Prvou jeho vtší
úlohou byl Kecal v „Prodané nevst". Z ostatních dlužno
jmenovati : Krále (Aida), Sarastra (Kouzelná flétna),

Masetta (Don Juan), Nikalantha (Lakmé). Na náš dotaz

0 stavu produkce Smetany odpovídá následovn : Co se

týe pée o slovanskou hudbu, mohu Vás ujistiti, že to

velmi smutn s ní pozstává. Na repertoiru je „Prodaná

nevsta" a nejvýš vzácné „Dalibor" (od 18. srpna 1912)

jen jedinkráte. Jednotlivých zvlášt krásných dl hudební

literatury slovanské nelze vbec ani slyšeti. Provedení:

„Hubiky", „V studni", „Demóna", „Jolanthy", „Onégina"

1 j. je pro mladou generaci (rozumj i Baklanova) jen

zbožným páním. R. H.—
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cenno všude. I tyto skladby mly býti zkompromi-
továny veejn.

J.
Aug. Vitásek, Vine. Mašek, lobkovický kapel-

ník Josef Cartellieri a mladý spisovatel-hudebník a zp-
vák Alois Jelen, opírajíce se o pedstírané tvrzení,

že prý Tomášek pohanil jejich skladby, smluvili se

na kombinovaném útoku proti nmu a to kritikou

dl, na nichž zakládal si nejvíce. Kritika byla spo-

lenou prací. AI. jelen jí napsal. Byl právníkem a

maje znané vzdlání i stylistou obratným. asem
zasedal si na Parnass ku pokusm v lyrickém bás-

nictví. Z domova ml od svého otce, uitele, dosti

znané hudební vychování. Stal se potom cenným
skladatelem písní a mužských sbor. V nedli neb
o vhodných píležitostech zpíval na pražských k-
rech chrámových. Také u sv. Mikuláše, kde byl i-
ditelem kru Vine. Mašek a u sv. Víta, kde ídil

kr J. Aug. Vitásek. Stál s nimi ve spojení. Ve ve-

ejných produkcích zpíval nejradji svoje písn,
z nichž došla nejvtší obliby pozdji píse „Tam
v dáli" na slova Moser-Riegrova. Pro krásný tenor

býval rád slýchán i na koncertním podiu, úinkuje
asto v produkcích dobroinných.

Smluvená kritická práce vyšla v mnohoteném
asopise „Iris" na rok 1829 v íslech 69. a 70.

Byla zárove odpovdí na pochvalné úsudky o sklad-

bách Tomáškových.

Dlouhý a dosti zevrubný posudek skladeb vyznl
velmi nepízniv. Tomáška rozrušil a jeho nitro roz-

jizvil nesmírn. Nejvíce dle všeho pohnval ho ná-
sledující odstavec (podáváme ho pekladem), pole-

misující se zmínnými pochvalami jeho hudební
skladby

:

„Pokud se týe skladeb Tomáškových, jež mn
uvádí recensent jakožto díla mistrovská, musím mu
íci, že náš více než pl století v Evrop cenný
skladatel Vincenc Mašek, idylly a dithyramby znal

již ve svém dávném mládí jako pastorelly a ronde-
aux ze starší klavírní hudby. Že on (Mašek) nalezl

znovu v jeho prvním requiem a jeho mši samé
známé myšlenky svých starých p á tel, a
ovšem rozkouskované — a na nevhod-
ném míst."... (Dokonení.)

DRESSOVÁNÍ DUŠÍ.
Únorová ísla našich studentských asopis : „Stu-

dentské Revue", a „asopisu pokrok, studentstva" pinesla
také „referáty" ku „sporu" o Dvoáka. Mly prý sloužiti
k informaci eského studentstva a to hlavn venkovského —
tedy býti nestrannými. Avšak za nynjších pomr, kdy
v studentských asopisech se dlá oividn „nálada" pro
prof. Nejedlého, nemožno ani minimální nestrannosti žá-
dati. Celá kapitola dala by se napsati o terroru jedno-
tlivc, kteí snadno využijí svého vlivu v prostedí lidí

snad politice rozumjících, ale muzice jist nikoliv, jak
jsem se sám pesvdil. (Doložím níže.) |en tak dovedu
si vysvtliti, že mohli v „St. R." pipustiti za informaci
tendenní excerpování Nejedlého kompilace „Djin eské
hudby", se zejmou snahou vsuggerovati názory jeho ne-
zralým tenám. Smysl pro zodpovdnost kol. echrá-
kovi et cet. schází a nechají asi kohokoli vystoupiti na
kolbišt. Apellovat na trošku umleckého svdomí bylo
by v tomto pípad zbyteno. Co ekne mistr, to je pro

posledn posledního un sacro sauctum ... A proto
kol. Štrba pisatel „informace" v „Revui" tak otrocky
traduje známé protidvoákovské argumenty Nejedlého.
Jako realista samozejm klade vyšeptalý intellektualism
nad geniální invenci Dvoákovu. Dvoáka pak nám de-
finuje jako typ nekulturniho muzikanta a reakcionáe.
(Primo loco argument Nejedlovc.) Díve nebylo ovšem
v mód, aby komponisti se rekrutovali z ad professor,
c. k. soudc nebo dokonce právník ve IV. roce. Muzi-
kantství nemusí býti píhanou a nekulturním ; dle toho by
Mozart, Haydn, Schubert musili býti nekulturními, což se
myslím ani kol. Štrba neodváží tvrdit. Dvoák je re-
akcionáem jen v oích našich lidí. Dvoáka-reakcionáe
by nepropagovali nejvtší Wagneriáni v dob nejvétšího
boje o ideje pokrokového smru v hudb. Nebudu cito-
vati další nesmyslné logické operace pisatele. Na jednom
míst si dlá z Nejedlého dokonce legraci. Píše : Nejedlý
nemá oné oddané lásky k Dvoákovi.

Proto jest k nmu objektivní. Pominouti
ovšem nelze „Pehledem" a naším listem reprodukované
„clou" celého lánku : Odmysleme si Dvoákova genia a co
pak jest Dvoák? Vroucím páním takových hoch jest,

aby Dvoák u nás figuroval jen jako violista a tch mají
v „Orchestrálním sdružení" dost. O orthodoxnosti autora
zmínného lánku nepochybuji; tudíž musí jemu býti
lánky Bartošovy a Helfertovy kritickými studiemi. Upo-
zoruji ho na referát o nejlepším komorním díle Fibichov
ve „Frankf. Ztg.", resp. ve „Venkov" jen z toho dvodu,
aby se neblamoval, napíše-li : Žádnému umlci neškodí
objektivita tak, jako Dvoákovi. A pál bych si jen, aby
potáhl i na sebe pointu svého lánku a podruhé dokonale
se informoval. — V „asopisu pokrokového studentstva"
doporuuje se s jezovitskou jednostranností k informaci
„eská kultura", prazdroj vší protidvoákovské špíny,
„Smetana" a lánky Bartošovy a Helfertovy. Ostatní hu-
dební listy a revue kollektivn a nejmenovány snad z ped-
pokladu totální ignorance eského studenta. Sám pisatel
noticky — pán s akademickým grádem — nevdl ješt
ped pl rokem, že vycházel kdysi „Dalibor" a jevil vbec
nehoráznou nevdomost o našich hudebních pomrech.*)A mimo to je celé redakci známo, z jakých komických
dvod plaiduje pro Nejedlého, dovolí se mu takováto
extempora.

Jsou to bídné pomry a dobe je charakterisuje výrok
jednoho z pedák pokrokového studentstva, kterého jsem
interpelloval stran celé vci: „Kolego, my tomu neroz-
umíme, odvolej se na obligátní ,audiatur et altera pars' 1"

Nebudu jim kazit radost z emeslného a ne vždy dsled-
ného kácení t. zv. „model", jak íkají. Zddili gusto po
starých pánech. /?. Klima.

DIVADLA í§í!í8í!í§í|§í;íbí

ESKÉ DIVADLO V BRN.
zakonuje innost opery v této sezón „cyklem eských
©per". Dosud provedeny byly: „Prodaná nevsta", „Jes-
sika", „Jakobín" a „Její pastorkya"; následovat bude „Na
starém blidle", „V studni", „Poup" a „Libuše". O cel-
kovém významu a výsledku cyklu pineseme zprávu.

DOPISY
Holice. Zpvácký spolek zdejší oslavoval dne

9. bezna 1913 své padesátileté jubileum koncertem, pi
nmž krom zpváckého spolku úinkovali: Paní Ržena
Malá-Reissová, slena prof. A. Holubová, malý Pepa
Holub a hudební stor holický.

tora

*) Snad peháním. Objevil totiž „Kult" p. chefredak-
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O innosti spolku promluvil strun a vcn pedseda

p uitel Bradna. Ku zdaru koncertu pispla hlavn pani

R Malá-Reissová, pvkyn pozoruhodných .kvalit. Ma
sympatický, vzácn temné zbarvený a náležíte vyškoleny

hlas. Zapla s bohaté oduševnlým, procítným pedne-

sem písn Fibicha, Dvoáka, Debussyho, Nováka a Jin-

dicha, uplatujíc v každé písni individualitu skladatele.

Pedcházela ji povst znamenité operní pykyne, avšak

seznali jsme, že je i výbornou pvkyní pisní.

Slena prof. A. Holubová z Brna zavdila se obe-

censtvu pednesem Sukovy „Legendy" a Dvoákova „Fu-

rianta" ukázavši v tchto obtížných skladbách brilantní

techniku, procítný temperamentní pednes a hlavn inte-

ligenci hudební. Malý Pepa Holub pekvapuje stále svými

pokroky a opravuje k nejsmlejším nadjím do budoucna.

Bylo požitkem sledovati, s jakou bravurou sehrál H.

Vieuxtempsa „Balladu a Polonézu". ^
;

Zpvácký spolek zapl Smetanovu „Pisen eskou ,

Dvoákovy „Moravské dvojzpvy", Vendlerovu „Kytici

troubských písní" s prvodem klavíru a Novákovu „Ne-

šasnou vojnu" s prvodem orchestru.

Hudební sbor zahrál ouverturu k Rozkošného „bvato-

jánským proudm" a Nápravníkovu „Vlastu".

Všechny sbory i hudbu ídil znamenité sbormistr

spolku p. C. Holub, jemuž náleží za zdailý veer tento

zásluha nejvtší.

Brno. adu symfonických koncert zakonila varha-

nická škola provedením tvrté Beethovenovy symfonie a

dvojitým houslovým koncertem Bachovým s prvodem
orchestru. Provedení posléze jmenovaného bylo velmi za-

jímavým : pro oba sólové party získány velmi dobré sily,

pp L Malý a P. Ddeek. Ovšem jsou tito dva pánové

zcela rzné povahy umlecké, což i na provedení obou

part sólových co do stylu patrno bylo. Jinak bylo po-

slechnutí Bachovy skladby pkným požitkem. Také pro-

vedení symfonie Beethovenovy vnována byla náležitá pece

se strany dirigenta p. iditele Pavlaty ;
jeho správné sty-

lové názirání i schopnost uplatniti rychle svj názor a

svou vli vi úinkujícímu tlesu, zasluhuji zvláštní

zmínky. „ ,, "...
, .

,

Nesmi se nikterak podcenovati in nditele p. L. Ja-

náka, že provedeny byly prbhem dvou sezón všechny

Beethovenovy symfonie — až na poslední — take nesmi

se nedoceovati úspch, s kterým p. iditel Pavlata vždy

jen po jedné, ovšem vydatné zkoušce, jednotlivé sym-

fonie provedl s orchestrem, jehož celkové složení pece

jen nemže býti zárukou bezvadného výkonu v klassickych

skladbách symfonických a ovšem ješt mén v moderních

skladbách pes to, že v tchto mnohý poklesek snadnji

mizí. Pes tyto nepíznivé pomry bylo provedeni sym-

fonií Beethovenových velmi slušným a tedy významným,

zejména pro onu ást obecenstva, které dosud známy ne-

byly Poklesky v provedení pozorovati bylo u jednotli-

vých nástroj, jimž technicky obtížnjší místa provésti

bylo- nepovedla-li se, spadá ovšem vina na jednotlivce.

Náprava bude možná, až tu budeme míti orchestr ve

všech ástech náležit kvalifikovaný, jaký rozhodne musí

býti v novém divadle. Pak snad získá i domácí ruch kon-

certní.
—vs—

llílIlítlS! KONCERTNÍ ruch
Domažlice. Koncert „Sevik-Lhotského kvartetta".

(Spoluúinkuje J. Jindich) dne 29. bezna poádá Zp-
vácký spolek „erchovan". I. Schubert: Kvartetto D-moll.

II. Dvoák : Bagatelly pro 2 housle, violoncello a harmo-

nium. 111. Dittersdorf: Kvartetto Es-dur. •

Hradišt Mnichovo. Vzdlávací sbor v Mnichove

Hradišti poádal dne 16. bezna slezský veer s kon-

certním programem. Spoluúinkujicí : pp. dr. Josef

Strohalm, inženýr Václav Malina, adjunkt Josef Sýkora,

inženýr Ferd. Smilauer a zpvácký spolek „Smetana",

ízením p. dr. Aug. Svobody. Klavírní prvod pi. F.

Bondyová a p. adjunkt Jos. Sýkora. Poad: 1. Smetana:

„Vno". Mužský sbor, (zpvácký spolek „Smetana".

2 O národnostních a kulturních pomrech eského lidu

ve "Slezsku" promluvil p. dr. Josef Strohalm. 3. a) Fibich

:

„Selanka", b) Wuille : „Fantasie Briliante", pro klannet,

p inž. Smilauer. 4. Fibich : „Arie Ctirada" z opery „Šárka ',

p inž Malina. 5. Beethoven: „Sonáta Pathetická", pro

klavír, p. adj. Jos. Sýkora. 6. Bartoníek: „Zpvy lidu

slezského", smíšený sbor, zpvácký spolek „Smetana"

(u klavíru pí. Bondyová). 7. Novák: „Slovenské spevy ,

p inž Malina 8. Weber : „Rondo Concertante" pro kla-

rinet, p. inž. Smilauer. 9. Zajc : „U boj", mužský sbor,

zpvácký spolek „Smetana".

Litomyšl. Pvecký spolek „Vlastimil" a „Litomyšlská

Filharmonie" provedou dne 19. .dubna Dvoákovu

„Svatební košili". ídí p. Betislav Šastný, sóla zpívají

pí. M. Zajíková, p. J. Vandas a O. Stastny. Orchesir

itá 50 len, sbor 70 len.
Oslavany. Hudební kroužek poráda dne 30. bezna

hudební akademii. Úinkující : houslista p. JUst. K. Langer

a 22 lenný orchestr, dirigent p. AI. Hase. Z poadu:

a) Smetana : Pochod komediant z opery „Prodaná ne-

vsta" orchestr, b) Offenbach: Ouvertura k opere

Orfeus v podsvtí", orchestr. Jansa : Koncert D-dur pro

housle. Hartl : „Kytice ze Smetanových oper", orchestr

a) ajkovskij P. J : „Barcarola", b) Pierne G. :
„Serenada

pro housle. Nedbal : Valík hyacint z balletu „Princezna

Hyacinta", orchestr, a) Handel G. F. : „Arioso", b) Beetho-

ven L. v.: „Menuet" G-dur, c) Schumann R.: „Snem

pro housle. Vlach: „Moskva", ouvertura, orchestr,

a) Dvoák A. : „Humoreska", b) Nachéz J. :
„Cikánsky

tanec", pro housle. ~,

Plze. Zpvácký spolek „Hlahol " poádá tídenní

hudební festival za spoluúinkování : eské Filharmonie

z Prahy a sólist : dam Marie Musilové a Vil. Fleisch-

hansové a pán : Frant. Pácala, Václava Chmela, Jaroši.

Karbulky a pianisty Václ. Štpána. Dne 6. dubna skladby

V Nováka, a) „Ballada na Váhu", b) „Dvanáct bílých

sokol", c) „Kyjov", mužské sbory, a) „Primula yens ,

b) Velebná noc", dámské sbory s prvodem klavíru.

Boue", moská fantasie, pro velký orchestr, sólové

hlasy a smíšený sbor na báse Svatopluka echa, op. 42.

ís 1 a 2. ídí iditel „Hlaholu" pan Norb. Kubát, cis. 3.

pan dr. Vil. Zemánek. Dne 7. dubna : 1. Wagner :
Z po-

svátné jevištní hry „Parsifal", a) „Pedehra", b) „Kouzlo

Velkého pátku" s pipojeným závrem III. aktu. 2. Beetho-

ven: IX. symfonie, pro soli, smíšený sbor a orchestr.

Dne 8. dubna skladby V. Nováka : 1. Ballady :
a) „Ra-

noša", b) „Zakletá dcera", pro smíšený sbor a orchestr.

2 Boue", moská fantasie, pro velký orchestr, solove

hiasy a smíšený sbor. Soli a sbor jako pi prvním pro-

vedeni. ís. 1. ídi iditel „Hlaholu" pan N. Kubát cis. 2

pan Dr. Vil. Zemánek. Ceny míst : Velká lože (6 míst)

30 K, malá lože (4 místa) 20 K, I. ada kesel 4 K,

II ada kesel 3 K, sedadlo 2 K. Pedprodej v knihku-

pectví p. J. Faustuse a v kancelái „eského Denníku ,

Františkánská ul. — Pro Prahu záznamy pijímá hu-

dební závod Mojmíra Urbánka a administrace

"Da
poíika.

a
Pvecký spolek „Kollár" s tlocvi, jednotou

, Sokol" uspoádají dne 30. bezna koncert Pepy Barto,
za spoluúinkování klavírního virtuosa Bláhy-Mikeše. Po-

ad: 1. Vieuxtemps : Koncert D-moll. 2. Novák : Sere-

nady. 3. Novák : Nešasná vojna, ballada pro smíšeny

sbor s prvodem klavíru na 4 ruce. 4. Dvoák :
Humo-

reska. 5. a) Reger: Ukolébavka, b) Beethoven :
Menuet

G-dur. 6. a) Debussy : Rusovláska, b) Bláha-Mikešj Fu-

riant. 7. Foerster : a) Jarní slunko, Foerster : b) Velké,

šíré, todné lány. 8. Sarasate: Cikánské melodie. Dirigent:

p. B. enk. Pi 3. ísle na klavíru doprovázejí
: p. Ad.

Vaniek a kand. E. Mikelka.

Prostiov. Pvecký spolek „Orlice" v Prostjov poádá

v nedli 6. dubna 1913 o 4. hod. odpoledne v divadel,

sále Mstského spol. domu v Prostjov koncert muž-

ských sbor s prvodem úplného orchestru. Porad

:

1 Fr Neumann : Návrat do vlasti. Mužský sbor s teno-

rovým sólem. Hudební zprávy „Orlice" podávají k Neu-
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mannovu sboru následující vysvtlení: Mužský sbor

s tenorovým «olem s prvodem orchestru od Fr. Neu-
manna. Skladby Fr. Neumanna, našeho krajana (narodil

se 1874 v Perov), zdomácnly na programech našich

koncert a staly se svou pístupností oblíbenými. Básník líí

nám radost, jakou pociuje na lodi moskými vlnami

zmítané lovk vracející se do své vlasti, když již blíží

se zem. Radostným výkikem zaíná orchestr svou 31

taktovou pedehru ped sborem a vystupují v ní všechny
hlavní motivy, z nichž skladba je vystavna. Jásavým
motivem pipínají se rohy k tomu radostnému výkiku,

smyce pedstavuji svými prodlevami zvlnné moe.
Srdce chvje se radostí, blahou nadjí, vždy to vlast',

po niž tak dlouho a tolik snil za dn i za nocí, všechno

v orchestru výská a hýí radostí, chvje se touhou, oboe
zpívají motiv touhy po vlasti. Orchestr hýí nádhernou
instrumentací. Nastupuje sbor, pednáší verše radosti a

touhy a kráí ku pedu v motivech nám již z orchestrál-

ního úvodu známých. Radost vyrstá do nesmírné výšky
a po nejvtším vypjetí nastoupí idyllická vzpomínka,
pednášená tenorovým sólem v melodii sniv zabarvené
s jemnými obraty harmonickými. Vypráví nám o tom,

kterak snil za hvzdných noci i v slunení zái, že jednou

opt spatí vlast; pechází ze snivé vzpomínky k radosti,

v orchestru zainá být živo, radost roste, pipojí se sbor

a vše jásá, že naši duši naplní vlahým teplem radosti.

2. Liszt: Umlcm. Mužský dvojsbor s tenor, sólem.

3. Wagner : Apoštolské hody lásky. Mužský trojsbor, sbor

apoštol a hlasy s výše. Tenorová sola zpívá p. A. Ko-
reek, len „Orlice" a P. S. M. U. Orchestr, doprovod
obstará Orchest. sdruženi v Prostjov. Dirigent p. V.

Steinmann. „Orlice" snaží se koncertem tímto uctíti pa-
mátku hudebních velikán V. R. Wagnera (lOOleté naro-

zeniny) a jeho pítele Fr. Liszta. K nim pipojila Fr.

Neumanna, místního, rodáka, jehož sbor uchvacuje.

Zdatnost, již „Orlice" projevila v jubilejním roce 1912,

zaruuje umlecký požitek I. ádu.
Slaný. Pvecký spolek Dalibor poádá dne 30. bezna

koncert za spoluúinkování sl. Štpánky Benešovy, p.

Leopolda Beneše, p. Jindicha Zýky, aiditele kru p.Jana
Žlábka. Zpvní ísla Dalibora ídí pan Josef Rezek, sbor-
mistr Dalibora, u klavíru pan iditel Zikmund Polášek.

Program: 1. Kídlo: Mrtvá láska a Foerster: Velké, širé,

rodné lány, mužské sbory. 2. Wagner : Pedstudie k Tri-

stanu a Isold, Bolesti a snní, sl. Št. Benešová. Brahms:
Polní samota, op. 86. 3. Knittl : eská svatba, ženský
sbor. 4. Dietz : Pvec, s prvodem houslí a klavíru, pp.
Bon. Anger a Z. Polášek, smíšený sbor. 5. Schuman

:

Máj. op.. 79. Novák : Na prsou svých, Když jsme se lou-

ili, sl. Št. Benešová. Brahms : Marné zastaveníko (ná-

rodní z Dol. Porýnska) op. 84. 6. Bendi : Švanda dudák,
se soly s prvodem piana a ^harmonia, smíšený, sbor.

Maenka — sl. M. Dandová, Švanda — p. Jan Žlábek,

Cizinec — p. J. Vodrážka, Vesnian — p. L. Kaka. Do-
provázejí pp. Z. Polášek a J. Zýka.

Tábor. Hlahol táborský slavil dne 18. bezna 401eté

pvecké pi Hlahole psobeni svého starosty pana Josefa
Tuttra jubilejním veerem. Josef Tutter, syn eského
jihu (nar. v Jindichov Hradci), již od mladých let pi-
lnul ke zpváckému spolku táborskému a vytrval v nm
až dosud, nehledaje slávy a nedbaje zloby. Osvdiv se
pilným a svdomitým pvcem byl záhy zvolen jednatelem,
jímžto setrval až do doby, kdy jej dvra lenstva po-
stavila v elo Hlaholu, a jakožto starosta jest duší a mi-

lákem lenstva, jež jej po dokonaném 401etí hlaholském
jmenovalo i estným lenem spolku. Tutter jako nadšený
pvec znám jest nejen v užším okruhu místním a župním,
nýbrž i všude po echách, jsa také delegátem pv. župy
Žižkovy y Ústední jednot spolk eskoslovanských, ba
i mimo echy — u jižních bratí pvc slovanských. Tá-
borské obecenstvo, úastnící se innosti veejné, také
dobe vi, že Tutter vždy ochotn spolupsobil, kde šlo

o vtší podniky nebo svornou práci spolk národních a
kulturních. Jemu nebylo prázdným slovem hlaholské heslo:

Zpvem k srdci, srdcem k vlasti ! Poad jubilejního ve-
era : (Zárove obrázek eských besed z prvních let

sedmdesátých.) 1. Proslov a úvodní slovo. 2. Jelen:

Dlouho bu zdráv ! Mužský sbor. 3. Škroup : Ouvertura

z 1. eské opery Dráteníka na malý orchestr. 4. Zvona

:

Pvec a pastýka, dvojzpv sopr. a bar. o prvodu kla-

vírním. 5. Rubeš: Kterou bych rád, deklamace. 6. Rubeš:
Koho bych nerada, deklamace. 7. Javrek-K. Bendi : Na
Moravu, smíš. sbor. 8. Vojáek (rusky): Ples ech,
mužský sbor s baryt, sólem o prv. klavírním. 9. Vogl

:

Cikáni, muž. sbor s tenor, sólem. 10. Tittl : Sms z nár.

písni na malý orchestr.i HUDBA CÍRKEVNnBI
Brno Staré. O svátcích velikononích provedeny

v kláštee augustiniánském (. k. M. Koblížek) tyto

skladby: Pi odpoledních hodinkách 27 responsorií od
íhovského, Picky, Hromádky, Handla, Tmy, Viadana,

Zoilo, Croce. Na Zelený tvrtek 5hl. mše od Haranta
z Polžic, vložky od Picky. Na Velký Pátek Pašije od
Kížkovského, Popule meus od Vittoria, Vexila od Pa-
lestriny, Ecce quomodo od Picky. Na Bílou Sobotu mše
Kížkovského, odpoledne pi Vzkíšení Te deum D od
Picky, Regina coeli od Schnabla, Pangei, od Picky. V ne-
dli Pickova mše F, vložky od Witta; v pondlí mše.D
od N. Kubáta, vložky od Skuherského ; v úterý mše í-
hovského „Lauda Sión". Bendi Ave Maria (baryt. solo).

Písek. Svatý týden v dkan, chrámu Pán v Písku.

iditel kru Alois Lad Vymetal. Kvtná nedle,
16. bezna. Skuherský „Missa brevis". Bohumil Kašpar
„Pašie". Picka Ofertorium „Improperium". Ve stedu,
9. bezna. Temné hodiny. Plá Jeremiáše. Nokturn I.

1. Gregora, Na hoe Olivetské. Sbor a solo. 2. Jeremiáš,
„Smutná jest duše má". Sbor. 3. Jankovec „Ejhle, vidli
jsme Ho". Nokturn II. 4. Gregora, Pítel mj políbením.

5. Cregora, Jidáš, zrádce nejhorší. 6. Gregora, Jeden
z ueník dnes mne zradí. Nokturn III. 7. Vymetal, Byl
jsem jako beránek. 8. Vymetal, Nemohli jste jedné hodiny.

19. Vymetal, Starší lidu radili se. Zelený tvrtek, 20. bezna.
Picka, Kyrie a Gloria ze mše F-dur. Skuherský, Graduale

:

Christus factus est. Horník, Credo, Sanctus, Benedictus,
Agnus ze mše Es-dur. Skuherský, Offertorium : Dextera
Domini. Stecker, „O salutaris hostia". Vymetal, „Pange
lingua". Nokturn I. Odpoledne: Temné hodinky. 1. Janko-
vec, „Všichni pátelé moji". 2. Jeremiáš „Opona chrá-

mová." 3. Hruška, „Vinice má, vyvolená". Nokturn II.

4. Gregora, Jako na lotra. 5. Gregora, Tmy uinny jsou.

6. Gregora, Duši mou milou. Nokturn III. 7. Gregora, Vy-
dali mne v ruce bezbožných. 8. Gregora, Ježíše zradil

bezbožník. 9. Hruška, Zakalily se oi mé. Velký pátek,

21. bezna. Nokturn I. Boh. Kašpara „Pašie". Palestrina

„Improperia". Foerster „Vexila regis". Odpoledne Temné
hodinky. 1. Hruška, Jako ovce k zabití. 2. Jeremiáš „Jeru-

saleme". 3. Jankovec Pla jako panna. Nokturn II. 4. Hruška,
Odešel pastý náš. 5. Gregora, „O vy všichni, kteíž
jdete 1" 6. Gregora, „Ejhle, jak umírá spravedlivý !"

Nokturn III. 7. Gregora, Sestoupili se králové. 8. Gre-
gora, Poten jsem mezi ty. 9. Gregora, Po pohbu
Pán. Veer : Duchovní koncert. Picka, Umuení
Kristovo. Na slova V. Mullera. 8 sbor pro mužské
hlasy. Sychra, Na Golgot. (Sola Jos. Gregora a
Marie Jandová). Velkopátení kantáta. Bílá. sobota,

22. bezna. Nešvera, Kyrie ze mše C-dur. V. ihovský,
„Gloria, Sanctus a Benediktus" ze mše Lorety. Foerster,

„Alelluja. Confitemini Domino". Tracktus „Laudate",
„Magnificat". „Vzkíšení". Vymetal „Te Deum A-dur".
Picka, „Regina coeli". Vymetal, „Pange lingua". Hod Boží
Velikononí, 23. bezna. Foerster, „Vidi aquam". Introitus

a Comunio. Chorál. Hruška, „Missa Solemnis" pro velký
sbor s prvodem varhan, dvou trubek a pozoun. Vy-
metal, Graduale: „Haec dies". Jeremiáš, Offertorium :

„Terra Tremuit." Witt „Pange lingua" pro smíšený sbor,

varhany, dv trubky a pozouny. Po mši svaté: Gregora,
Žalm: „Tys, o Bože, síla má". V pondlí (u sv. Václava),
24. bezna. Sychra, „Missa Decima". Jindicha Jindicha
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Graduale. Maláta Offertorium. Kocian, Pange lingua. Po
mši svaté: „Svatý Václave".

Rajhrad. Církevní hudba o velikonocích.
Responsoria na temných hodinkách ve stedu, ve tvrtek
a v pátek od A. Hromádky, op. 6. Zelený tvrtek:
Kyrie a Gloria ze mše od Diebolda, op. 29." Credo cho-
ráln (ed. nat.). Ostatní ze mše sv. Václava od Skuher-
ského. Grad.-Witt. „Christus factus est". Offartorium-
Koenen „Dextera Domini". „Pange lingua" choráln.
Velký Pátek: Nešvera, Pašije, Witt „Improperia".
Handl „Ecce quomodo". „Vexila Regis" choráln. Bílá
sobota: Gruber „Missa in Salbato Sancto". Schnabel
„Regina coeli". Nedle velkononí: Foerster „Re-
gina coeli." M. Brosis; „Missa solemnis" ís. 9. Graduale.

I. Gruber „Haec dies". Offertorium. Koenen „Terra tre-

muit". Picka „Tantum ergo" (muž. sbor). Žalmy nešporní
od Kaima. Kížkovský „Te Deum". Pondlí veliko-
noní: Zangl „Missa solemnis", op. 90. Graduale. Witt
„Haec dies". Offertorium. Stehle „Angelus Domini". „Tan-
tum ergo" ze sbírky Mittererovy. Úterý (Zvst. P. M.):

Zangl, mše, op. 79. Graduale. Witt „Haec dies". Offerto-
rium. Schaller „Intonuit". „Tantum ergo" ze sbírky Mit-
tererovy. Vilém Petr, iditel kru.

Rakovník. O Kvtnou nedli, dne 16. bezna prove-
deny byly sesíleným chrámovým sborem (60 pvc) v d-
kanském chrámu Pán následující skladby: I. Kaufmann:
„Ote náš!" Pro 8hlasý smíšený sbor. 2. Omáka: Jen
k tvému srdci . . . (Slena J. Šimrová.) 3. Vittoria: Výtky
Spasitelovy (1540—1608). (Improperia). Pro smíšený sbor
á capella. 4. Dvoák: Biblické písn, a) Oblak a mrákota,
b) Hospodin jest mj pastý, c) Slyš, o Bože! d) Popa-
tiž na mne. (Pan H. Nachtigall.) 5. Omáka: Tob,
panno, andl s nebe. Pro 8hlasý smíšený sbor. 6. Bach:
Toccata a fuga (d-moll) pro (1685—1750) varhany. (i-
ditel Josef Omáka.) 7. Sychra : Na Golgot. Velkopá-
tení kantáta o 5 dílech. Pro, smíšený sbor a sola s pr-
vodem varhan. (Soli: SI. J. Šimrová, pan inženýr . Pi-
bík.) U varhan pan katecheta Fr. Junek. Dirigent: iditel
kru Josef Omáka.

Smíchov. Musica sacra v basilice sv. Václava o Ve-
likonocích. Kvtná nedle: Pi svcení ratolestí

Vojt. íhovský. Po : Boh. Kašpar. Pi tiché mši sv. Pašije
Boh. Kašpar, Nastaly tmy Fr. Picka (muž. sbor). Temné
hodinky choráln. — Zelený tvrtek: Missa sc.

Ferdinandi F. Z. Skuherský, Gloria z op. 9. Ed. Treglera.
Promnlivé ásti choráln. Ad com. sbory od O. Smolíka
a V. E. Horáka. Pange lingua, Traumibler. — Velký
pátek: Trakty Bernalei. Pašije Boh. Kašpar. Popule
meus (osmihlasý dvojsbor) Alb. Lipp. Vexilla J. Binder,
Ecce quomodo Jac. Gallus. — Bílá sobota (ráno)
chorál a Missa Panis angelicus Fr. Koenen. — Vzkí-
šení: Te Deum Vojt. íhovský. Regina coeli. Jos. Foer-
ster. Tantum ergo Jos. Cainer G-dur. — Boží Hod.
Vidi aquam Jos. Foerster. Introit G. E. Stehle. Missa jubil,

sol. K. Douša. Graduale Skuherský Sekvence, A. Foerster.
Offertorium, Boh. Kašpar. Com. chorál. Pange lingua Fr.

Picka, B-dur. Tys, ó Bože, síla má. Fr. Gregora. — Od-
poledne: Nešpory K. Douša. Regina coeli, Jos. Foerster.
Pange lingua, Skuherský, F dur. — V pondlí: Mše
op. 9. Ed. Tregler. Sekvence, Ant. Foerster. Offertorium,
Skuherský. Pange lingua, N. Kubát. Ostatní choráln.

i RUZNE ZPRÁVY1
Zasláno. Bylo mi sdleno, že p. dr. Zd. Nejedlý

smšným, universitního profesora nedstojným zpsobem,
stále odpírá podati dkaz o mém „pochybném
D v o ák o v s t v i", liž ped temi msíci oznail jsem
ve ,Venkov" jeho výroky o „zboží, jež do Národního
divadla nesmí" a rovnž i tajuplné narážky Armidy se
týkající, jako „drzou lež". Dnes opakuji a zdrazuji,
že na této charakteristice jeho poínání trvám.

Karel Kovaovic.
* Dvoákovy legendy hrány byly na 7. abonentním

koncert v Bonnu.

* I nmecké listy rozepisují se s nadšením o pro-
vedení Perosiho oratoria „Vzkíšení Lazarovo" pod naším
krajanem Gabrielem Vránkem v Raabu.

* August Enna v Kodani napsal novou operu, která
bude tamtéž v píští sezón provedena. Název její jest

„Gloria Arsena".
* Londýnská Quinlan, operní spolenost, uspoádá

turné po jižní Africe a Austrálii s operami Rich. Wagnera.
V prostedí pomýšleno jest na úplné vždy provedení
„Ringu".

* 2. dubna otevena bude v Paíži nová Veliká Opera
v Champs Elysées pod direktorátem Gabriela Astruca.
Posledn vystavné operní budovy v Kolín, Mnichov,
Kasselu, Stuttgart a Bostonu mají jí sloužiti za vzor —
v hledišti najde místo 2000 osob velice pohodln. Psto-
vána bude hudba operní, dramatická díla se scénickou
hudbou a baletem. Též pomýšleno jest na orchestrální

koncerty a k úelu.tomu postaveny byly již v sále kon-
certním obrovské varhany.

K provedení v Nár. divadle
žádejte u všech knihkupc,

u pokladny a biletá v Nár. div.

eský text

TRISTAH . ISOLDA

za 60m
Klavírní výtah na 2 ruce K 3*60. — Klavírní výtah
se zpvy K 4*80 žádejte v hudebním závod

mOJmfR URBÁNEK 11 PRAZE.

* Augšburský oratorní spolek provedl mezi jinými
na svém 291. koncert ku konci Brahmsovo „Ein deutsches
Requiem". Na programech si vymínilo, by se po skladb
netleskalo a aby obecenstvo klidn za zvuku varhan kon-
certní sí opustilo.

* Eugen Albert ukoní píštím rokem své koncertní

cesty a oddá se potom výhradn komposici. H.

Z NAKLADATELSTVÍ
Veselé námluvy. Národní opera na slova Karla Kád-

nera s hudbou Jana Maláta. Tato ryze eská, svérázná
opera, jíž smle možno jmenovati „druhou Prodanou" a

jež práv v novém nastudování doznala pronikavého
úspchu na Vinohradském mstském divadle, vyjde

v brzku tiskem. Skladatel vybral nejkrásnjší melodie
partitury a upravil je v rozkošnou sms, která pijde
všem milovníkm krásné, líbivé hudby Malátovy a poesie-
plných slov Kádnerových, jimiž sms podložena, dojista

velmi vhod. Sms vyjde pro klavír na 2 ruce a pro or-

chestr nákladem hudebního závodu Mojmíra Urbánka
v Praze.

Z Pražského Ghetta. Cyklus písni na slova Ed.

Rady s hudbou Rud. Vašaty, na nž vypsána byla sub-
skripce do 15. t. m. za snížené ceny, zdržen byl tech-

nickými obtížemi, jež skytá nádherná úprava Wiererova.
K etným žádostem prodloužena proto subskripce do
konce tohoto msice a sice na obyejný exemplá 3 K,

na exemplá na runim papíe 12 K, pvodní vazba sama
o sob 5 K, na porto 30 hal. Po vydáni budou výtisky

znan dražší. Nakladatel Mojmír Urbánek v Praze.
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Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-

dává Frant. Šurát, stavitel varhan, . Budjo-
vice, Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy

a ladní provádí svdomit za ceny solidni. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty

k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)

UITELM ZPVU
PVECKÝM SPOLKM

doporuujeme vele

FRANT. WAICE

Školu intonaní
zpracovanou na podklad slovanských
písni lidových pro školy mšanské a
stední. Dii L Uebnice pro žáky. Cena brožo-
vaného výtisku i s pošt. K 1*80, váz. K 2*30.

Z posudku mistra Foerstera:
„Vaše Škola intonaní je výborný spisek, zna-

menitá pomcka vyuovací, dílo výteného peda-
goga, jenž pracoval na základ dlouhé zkušenosti
praktické . . .

. . . Jsem jist, že se chopí Vaší práce každý
uitel zpvu s nejvtší radostí, a více: docílí jisté

snadným zpsobem nejlepších výsledk."

Objednávky vyizuje

Družstvo Knihtiskárny v Zábeze
(sev. Morava) jakož i každé knihkupectví.

Téhož autora na základ slovanských písni li-

dových zpracovaná sbírka Signál a pochod
pro spolky vydána byla podepsaným nakla-
datelstvím a expeduje se za obnos K 1*10

pedem zaslaný.

školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,
Ht B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A syNQVÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejši hudební nástroje ze deva í kovu.

FtCillSTEROVY KLAVÍRY
F3RSTEROVA P! ANI NA
FiRSTEROVA HARMONIA
dostat! lze ve vechlepšich skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LGBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
Založeno 1859. Založeno 1859.
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SUBSKRIPCI
na sensacní hucSebni novinku,
umlecky skvostn vypravené

m v

PIJME

Z PRAŽSKÉHO

GHETTA
Pro jeden hlas s prvodem klavíru.

Básn ED. RADY zhudebnil RUD. VAŠATA.

1. Na starém židovském hbitov. 2. Dlouhý den.

3. Maislova ulika. 4. Krásná Lea.

Titulní list, illustrace a umlecká výprava
akademického malíe A. Wierera.

Nejvýš pozoruhodná tato novinka zahajuje ori-

ginalitou svého thema, svojí veskrze umleckou vý-
pravou zcela nový smr v naší literatue hudební.
Dv nejvtší, v celém svt slavné pamtihodnosti
Prahy, tajuplný židovský hbitov a pražské ghetto,

jichž mystérium opedeno tolikerými tklivými zkaz-
kami, jsou zde pedmtem sentimentálních, poesie
plných verš. Ký div, žé nadchly skladatele k hudb
nejvýš originální, která se obdivuhodn charakte-
rem i náladou k nim pimyká a úin slova stupuje.
Tuto nejvýš šastnou harmonii básníka s kompo-
nistou doplnil zde ješt malí A. Wierer mistrovskými
perokresbami, kteréž provázejíce spolu s nádher-
ným titulním obrazem zhudebnné slovo celým dí-

lem, tvoí z nho celek nezvyklé krásy a nálado-
vosti. Vydání bude pravým klenotem bibliofilu,

ozdobou každé knihovny, hledanou vzácností pro
sbratele a každému salonu skuten výzdobou,
svdící o jemném vkusu majitelov.

Snížené subskripcní ceny (platné
jen do 15. bezna).

Vydání skvostné na runím papíe runím tiskem
a autografy autor 12 K (pozdji 20 K)f

na velínovém papíe 3 K (pozdji 5 K), dlužno
pedem zaslali,

originální vazba 5 K (pozdji 8 K).

Nmecké vydáni pekladem dra
E. Rychnovského v tchže cenách.

Hudební nakladatelství a sklad klavír

Mojmír Urbánek, Praha
komorní dodavatel.

Jungmannova tída 14. Hlávkv palác.

|
Nové písn

j

Práv vyšel III. sešit HASLEROVY:
„STAROPRAŽSK".

OBSAH: 1. Než jablo odkvete. 2. Na velko-
pevorském námstí. 3. Píse o kocourovi. 4.

Ztracená láska. 5. Vojenská.
Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy

po 20 haléích.
Sbírka I.: Pro jeden hlas s prvodem piana neb
kytary K1'60, orchestr nebo dech. hudba K 3'60,

mužský sbor K 1'20. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Po starých zámeckých schodech.
2. Ty petínské strán. 3. Zvoneky v Loret.
4. Píse o ztraceném vneku.

Sbírka II.: Pro jeden hlas s prvodem piana
nebo kytary K 1'60. Pro orchestr nebo decho-
vou hudbu K 3'60. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: í. Když nad Prahou se veer uklání.
2. Kdyby ty's mi chtla dát. 3. Není lepší
jako z jara. 4. Vdávala se jedna panna. 5.

Panna Veronika.

wové! písniky ze staré prahy
od Baláka a Provazníka.

Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy
po 20 haléích.

1. V Malvazinkách. 2. Na kohoutku svatovít-
ském. 3. Pan Anton. 4. V zlaté studni. 5. Hi-
storie o znudném mládenci.

II. vydání TULÁCKÝCH PÍSNIEK
od Hašlera a Frlmla
pro zpv a piano 3 ko.

1. Tulácká. 2. Sedí slípka na bidélku. 3. Oženil
se starý dudák. 4. Vítr fouká.

Novinka! KDYŽ JSEM VANDROVAL...
Písniky v národním tónu pro zpv a piano na

slova Zavadilova, sjožil Em. Starý.
Cena 2

-

40.

1. Louení 3. Stesk.

2. Cestou. 4. Psaní.

5. Návrat.

Novinka! PÍSN O MÉ MBLÉ Novinka!

s prvodem piana. Složil Rud. Vašata.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té vaší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 3'—.

ZE ZAŠLÝCH DOB.
Chansony s prvodem piana od Rady a

Pospíšila.
1. Když ženil se náš mladý pán.
2. Ta naše slena ze zámku.
3. Náš mladý pán, je hezký pán.

Cena K 2'—.

j: Velký výbr krásných, melodický cli a vd- íj

:: ných písní. Kabaretní literatura písová :i

rovnž v bohatém výbru. Seznamy zdarma.
•• ••

Hudební a klavírní závod — Antiquariát

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv Palác.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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ALFRED SITTARD.
Pipisuji Józie Wakowe.

Und die Orgel, die Or-
gel der heilige Vater der
Instrumente, dieser ge-
heimnisvolle Oceán . .

.

Liszt: Zur Stellung der
Kunstler, 1835. V. Ober

(Dokonení.) Kirchenmusik.

Walckerovi bylo proto bez obavy sveno pro-

vedení tohoto inmensního projektu, na který Ham-
burk chtl býti dlouho hrdý. Stalo se tak 7. íjna 1909.

Od zadání varhan až do jich ktu stanovena byla

lhta tí let.

Doba ta byla dostatenou ku konenému uzrání
bájeného projektu a zajisté též nutnou. Každý de-
tail byl zkoušen, vše nkolikrát petásáno na od-

borných schzkách umlce a varhanáe.

Pedstudie Sittardovy obrátily se též na formu a

umístní spojek, rejstík a kombinaních stisk.

Walcker šel Sittardovi na ruku a ve svých dílnách

dal vypracovati úplný model hracího stolku. Dále
neváhal Sittard pejati nkteré pednosti starých stroj

a prostudevav dobe na míst rzné varhanní stroje

Silbermannovy, jako na p. v Drážanech a Frei-

bergu, pejal všecky mensury jeho dl. Též rozliné
hlasy: cymbál (1. man.), mixtura (ped., 3. man.) a

flétna špiatá, byly k novému žití probuzeny v tchto
varhanách a tak uitel dívjšího stavitele byl rádcem
pro obnovitele slávy svatomichalského kostela. K Sil-

bermannovi, tomuto nejznamenitjšlmu staviteli XVIII.

století, smují všecky novodobé snahy nmeckých
varhaná.

Bylo jisto, že a použito bude starého myšlenkového
základu, peci daleko Sieji, bohatji vypravena bude
nová chlouba spoleného úsilí Sittardova. Rozmry
stroje se ponkud zvtšily, ponechána sice výška
17 60 m., za to hloubka byla zvýšena na 7-14 m.
Varhany tyto mají 163 hlasy a proto varhanní em-
pory 1300 m s jest postaitelný pro tuto zvukovost,
spojíme-li obsah empory s ostatní velikostí chrámo-
vou, jejíž volumen initi má dle zákona íšského
nm. varhanního regulativu o potu registr ku pro-

stoe chrámové nejmén 24.500 m 3
. K akustickým a

zvukov barevným pednostem patí žaluziové stny
echových skíní v šíi 7 cm. naplnné korkovou
moukou.

Pohon obstarávají dva hnací stroje o 1350 obrát-

kách za minutu. Jsou isolovány na pd zvuk tlu-

mícími, dvojitými dvemi a zárove spojeny s dvma
stejnoproudovými motory po 5 HP, což je faktor

velevýznamný. V téže místnosti nalézají se dv dy-

nama na slabý proud. Pátý manuál má pro sebe

zvlášní motor o 1
1
/j HP, dodávající v minut 20 m. 1

vzduchu.

Ano, tento pátý manuál ! Tof pomalu svtové
unikum hamburských varhan. Tvoí jakési zvláštní

varhany pro sebe a nalézá se na pd kostela, spo-

jen jsa železobetonovým vzduchovým kanálem s vlast-

ními varhanami. Kanál jest 40 m. dlouhý, v šíi ob-

náší 3-65 m.

Materiální pednosti starého stroje — i ty byly

závazné pro stroj nový. Pišfaly cínové pevyšují

ovšem potem. Z deva stavny byly jedin nkteré

hlasy v pedálu a kryty. Sittard a spolu Walcker v-
dli dobe, pro mli by kryty stavtí toliko de-
vné. André Pirro píše ve své duchaplné biografii

„J« S. Bach" na .°tr. 25. o tom, jak nikdo menší, než

práv Bach cenil si vysoko devné kryty. Pi pe-
stavb svých varhan vyjádil jednoho dne pání, aby

tichý kryt 8' byl stavn toliko ze deva. Dokonale
prý dává základnu akkordu a je-li vyroben z dobrého

deva, daleko lépe zní nežli kovový.

Celková váha upotebeného cínu pi píšfalách je

11.002 kg. Zpracován je zde 15, 14 (nejvíce) a 8
(nejmén) lotový cín. Prmr je 14"071otový cín.

Povážíme-li, že dnešní cena tohoto kovu pi 1 00 kg.

jest 450 Mk., representují varhany svatomichalské na

kov cenu 43.567-92 Mk.

!

Sittardovo umní však poznáme blíže, studujeme-li

disposice jednotlivých manuál. Každý z pti ma-
nuál i pedál tvoí jeden uzavený celek. Týž je

konstruován na úplný principálový sbor s korespon-
dujícími pomocnými hlasy a mixturami, dále poboné
flétnové a smycové hlasy mají též úplný trubicový

sbor. V tom Sittard ukázal se býti velikým mistrem,

nebo pomr stop je zde vzácn proveden.

Suma registr 1. a 2. manuálu odpovídá úpln
potu hlas 3. a 4. klavíru, jako pi dvoumanualových,
prvý — druhému. Tetí — pátý manuál, jakož i n-
které hlasy pedálové stojí v echové skíni. Poslední

dva klavíry mají provedenou oktávovou spojku.

Tlak vzduchu jest 25 kompensaními mchy od-

stiován na 90— 190 mm. Polní trubky v 3. manuále
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mají svoji horizontální 4 m. vysokou vzdušnici, která

snáší tlak práv 190 mm. Rovnž tak tuba 16' a 8'

v pedále.

A nyní nastíníme zajímavou disposici

!

I. manuál (25 hlas), objem C—C*, 61 kláves.

Kryty, oktáva 16' a flétna dvojitá — ze deva,
ostatní hlasy cínové.

Pokud není jinak udáno, rozumí se poet píšfal 61.

1. Oktáva 16'. 2. Principal 16' (C 250 mm.
prmr). 3. Velký kryt 16' (C 148/121 mm.).

4. Oktáva 8'. 5. Principal 8'. 6. Flétna švýcarská 8'.

7. Roh kamzicí 8'. 8. Dulcian 8'. 9. Kryt hrubý 8'.

10. Flétna dvojitá 8'. 11. Flétna koncertní 8'.

12. Oktáva 4'. 13. Principal 4'. 14. Roh kamzicí 4'.

15. Flétna orchestrová 4'. 16. Kvintadena 4'.

17. Oktáva 2'. 18. Kvinta 5 *//, 19. Kvinta 2 3

/s
'.

20. Kornett 8' 4—5násobný (poet píšfal 281).

21. Veliká mixtura 7násobná (427). 22. Cymbál
3násobný (183). 23. Posaun 16' (C 180 mm ).

24. Trompeta 8'. 25. Kláino 4'.

Manuál II. (26 hlas), objem C—c*, 61 kláves.

Kovový principál, noní roh, flétna trubicová 8'

z pírodní litiny. Bordun, flétna dutá ze deva ; ostatní

hlasy cínové.

26. Kryt trubicový 16'. 27. Prastant 8'. 28. Ko-
vový principál 8'. 29. Gamba 8'. 30. Bordun 8'.

31. Roh noní 8'. 32. Flétna dutá 8'. 33. Flétna

špiatá 8'. 34. Flétna rourová 8'. 35. Oktáva 4'.

36. Prastant 4'. 37. Viola 4'. 38. Flétna trubicová 4'.

39. Flétna špiatá 4'. 40. Kvinta kamziko-rohová 2 2
/3

'.

41. Terce 1
8
/s- 42 - Septima 1

l

/s . 43. Fugara 2'.

44. Flétna polní 2'. 45. Kornettová mixtura 4—6 ná-

sobná (píšfal 306). 46. Akuta 2' 3-4násobná (220).

47. Roh bassetový 16'. 48. Kídlovka 8'. 49. Roh

;HIIII; FEUILLETON M

Ve Vídni 1. dubna 1913.

V roztodivném Brahmsov mst octl jsem se v ne-
návisti boh. Když byl totiž skandál ve dvorní opee pi
Hugenottech, byl jsem práv v Musikvereinsále. A ná-

hoda tomu opt chtla, že vera, kdy byl Schonbergv
skandál v Musikvereinsále byl jsem já opt ve dvorní . .

.

Smla . . . Nevím, co poít. A peci m mj pítel tolik,

tolik ponoukal ku návštv tohoto koncertu a já — jeho

svodm pece odolal a teprve po koncert v Café Museum
jsem hltal celý nešasten truchlivé, žalostné zprávy o fiasku

nového umní. O, Vídni! Tak asto jsem si myslil na
velikou hudební kulturu tohoto roztodivného msta a
zatím, zklamání za zklamáním padá na moji hlavu . . .

Schónberg poprvé dirigoval ve Vídni veliký koncert.

Vidli jsme jej odpldne ped koncertem v Café Museum,
jak sedl obklíen svými evangelisty, leny Akademického
Verbandu a žáky Quida Adlera. Je v nm nco asiat-

ského. Jeho oi blýskavé, sndá tvá a trochu mén vlas
na malé jeho lebce dodávají mu zcela odlišný ráz.

A veer . .

.

Diriguje svoji komorní symfonii, poetn zvýšiv obsa-
zení až na veliký orchestr. Propaguje svoje žáky : Albana
Berga a Arthura z Webern, kteí navštvovali ped n-
jakým rokem externí kurs jeho harmonie na c. k. Akademii
pro hudbu a dramatické umní. Vzpomene i svého kolegy
a dívjšího uitele Zemlinského, kapelníka pražského n-
meckého divadla. Ale parket, lože, galerie ? Hurónský ev,
sykot a vava poslední krmy.

zkivený 8'. 50. Roh anglický 4'. 51. Hra zvonková
I. vysoká, tón 49.

III. manuál (24 hlas). Objem C— c *.

Kryt píjemný 16' a kryt ze deva. Flétna portu-

nová ze deva a cínu, ostatní hlasy z cínu.

52. Gamba 16'. 53. Kryt píjemný 16'. 54. Principal

šelestný 8'. 55. Principal houslový 8'. 56. Roh kam-
zií 8'. 57. Aeolina 8'. 58. Vot coelestis 8'. 59. Kryt 8'.

60. Kvintadena 8'. 6 1 . Flétna portunová 8'. 62. Oktáva 4'

.

63. Fugara 4'. 64. Housle milostné 4'. 65. Flétna

píná 4'. 66. Oktáva 2'. 67. Kvinta šustivá 2' +
2 •/» (poet píšfal 122). 68. Veliký kornett 3—7ná-

sobný (410). 69. Mlixtura 5násobná (305). 70. He-
likon 16'. 71. Tuba mirabilis8'. 72. Roh 8'. 73. Oboe8'.
74. Trompeta vysoká 4'. 75. Kláino 2'.

(Helikon, Tuba mirabilis a Trompeta vysoká jsou

tak zvané polní trompety v poloze horizontální.)

IV. manuál (28 hlas). Objem C— c
5

, 61 kláves,

73 tón.
Bordun, dvojitý kryt, flétna nmecká, housle

orchestrové ze deva. Roh noní a Jubalova flétna ze

deva a cínu. Malý kryt z pírodní litiny. Synthema-

tophon (hlas podobný dvojitému principálu) z cínu a

inku, ostatní hlasy z cínu.

76. Bordun 16'. 77. Roh noní 16'. 78. Synthema-
tophon 8'. 79. Principal 8'. 80. Viola 8'. 81. Sa-

licional 8'. 82. Unda Maris (Vlna moská) 8'. 83. Kryt

dvojitý 8'. 84. Flétna Jubalova 8'. 85. Flétna n-
mecká 8'. 86. Malý principál 4'. 87. Flétna oktá-

vová 4'. 88. Orchestrové housle 4'. 89. Kryt malý 4'.

90. Flétna lesní 2'. 91. Sifflétna (z francouzského

siffier = syeti). 92. Nasát 2 2
/s

'. 93. Terce kamziko-

rohová 1 */B
'. 94. Malý kornett 4' 3—4násobný

(poet píšfal 233). 95. Mixtura 5násobná (365).

Hlavní averse obraci se proti jeho žákm. Arthur

z Webern napsal šest orchestrálních skladeb, jež zmátly
pítomnou Víde. A opt Alban Berg napsal na pohled-

nicové texty Petra Altenberga njaké písn, jež jsou ja-

kousi imitaci písní Msíního pierrota. Vava. A Schón-

berg marn se snaží zachovati klid a vyzývá podráždnou
Víde k uklidnní. Ozývají se lichotivá pozvání na
Steinhof, vídeský ústav choromyslných . . .

Ale vše marno. President Akademického Verbandu
prosí o úast aspo pi posledním ísle Mahlerových Kin-

der-Totenlieder. Ale Víde, která vyštvala Mahlera ze

dvorní, pojednou se stává mahlerovskou a nedopustí peci
jeho profanaci. Patrn netla, co napsal Schónberg v Mer-
keru: Mahler jest svtec . . .

A najednou prvé insultování . . .

Rvaka . . .

A tak poslední íslo znemožnno. Byla pvodn pro-

jektována pedehra z Tristana. Vsadím vše, že osud byl

by týž.

Vídeský skandál má však analogii s nedávným pí-
padem italských futurist v ím. Marinettl se nkde
v ústraní smje. A Schónberg? Pochybuji, velice pochy-
buji, že je zdrcen verejším veerem. Jak známo, vytýká
si aspo to, že se opt navrátil v msto, v které nevrátit

se, tolikrát se zapísahal.
Odpor protisionistlcký je ve Vídni ím dále tím prudší.

Dokonce o Schonbergovi se na kompetentních místech

tvrdí, že je dvakráte Židem. Jednou jako SCHÓN, po-
druhé jako BERG. -

Felix Vindobonal
. . . bona

!

V. H. Jarka.
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96. Cymbál 4násobný (256). 97. Seskvialtera 5 78 -f
3 % (134). 98. Fagot 16'. 99. Trompeta sólová 8'.

100. Klarinet 8'. 101. Vox humana (hlas lidský) [61].

102. Kláino sólové 4'. 103. Zvonková hra II. hlu-

boká 37 tón.
V. manuál (22 hlas), objem C—

c

5
, 61 kláves,

73 tón.
Kvintadena, roh kamzicí 8', flétna rohová ze

deva a cínu. Bordun ze deva, ostatní hlasy z cínu.

104. Kvintadena 16'. 105. Principal 8'. 106. Fu-
gara 8'. 107. Echogamba 8'. 108. Vox angelica 8'.

109. Roh kamzicí 8'. 110. Bordun 8'. 111. Flétna

rohová 8'. 112. Oktáva 4'. 113. Roh kamzicí 4'.

114. Flétna selská 2'. 115. Kvinta 2 2

/s
'. 116. Zvon-

kový tón 4násobný (poet píšfal 244), jest velice

asn znjící mixtura se septimou. 1 1 7. Mixtura 4ná-

sobná (280). 118. Trompeta 8'. 119. Vox humana 8'

(61). 120. Šalmaj 4'.

Pedál V. manuálu. Objem C—g 1 . 32 kláves.

121. Kontraharmonikabas 32* (devná). 122. Sub-
bas III, krytý (devný) 16' (200/160 mm. prmr.).
123. Subbas IV, otevený (devný) 16' (215/
180 mm. prmr). 124. Houslový bas II. 8° (cínový).

125. Posaun 16' (cinkový).

Pedál (38 hlas), objem C—gl, 32 kláves.

Velký krytový bas 32', kontrabas, krytový bas 16',

flétnový bas, flétna basová, kvinta trubicová ze deva.
Kamzikorohový bas, flétna trubicová z cínu a deva.
Bombard a Tuba z inku. Oktáva 4' z pírodní li-

tiny. Ostatní hlasy z cínu.

126. Velký principalbas 32' (C 550 mm. prmr).
127. Velký krytový bas 32' (C 420/370 mm.).

Podstav 32' kombinovaný. 128. Principalbas 16'

(C 320 mm. prmr). 129. Kontrabas 16'. 130. Hou-
slový bas 16'. 131. Kamzikorohový bas 16'. 132. Sa-

licetbas 16'. 133. Subbas I. 16' (240/195). 134. Sub-

bas 16' II. (210/170). 135. Krytový bas 16'. 136. Bas
flétnový 16'. 137. Flétna trubicová 16'. 138. Oktáva 8'.

139. Principal 8'. 140. Cello 8'. 141. Houslový

bas I. 8'. 142. Kryt 8'. 143. Flétna basová 8'.

144. Kvinta trubicová 102/3'. 145. Terce 6 2

/6 \

146. Kvinta 5 147. Terce 3 V6
'. 148. Septima 2«/

7
'.

149. Oktáva 4'. 150. Choralbas 4'. 151. Housle 4'.

152. Oktáva 2'. 153. Salicet 2'. 154. Flétna plochá 1'.

155. Kornett 16', 4násobný (poet píšfal 64). 156. Mix-

tura 6násobná (192). 157. Bombard 32'. 158. Bas-

tuba 16'. 159. Posaun 16' (260 mm.). 160. Tuba 8'.

161. Trompeta 8'. 162. Kláino 4'. 163. Roh 4'.

Poet píšfal všech obnáší 12.173 kus.
Dílo Sittardovo je primo: vzorné, vzácn vyrov-

nané. Jeho triumf je vlastn obrovským orchestrem,

schopným všech nuancí a koloristických možností.

Jest komplikovaným aparátem, jejž možno zázran,
bez cizí pomoci ovládat, pipojíme-li ješt nástin

spojek a vedlejších detail. Zde místa nalézají spojky

manuálové, pedálové, sub-, superoktávové, povšechné

a melodická spojka hlavního klavíru. tyi volné

skupiny. Celé sbory schopné všech dynamických
odstín (p, mf, ff, pleno, sbor flétnový a žesfový

(trubicový). Rzné vypínae a echa. Krescendový a

dekrescendový válec. Tchto vedlejších spojek jest

125 ve vzácné technické dokonalosti. Celkem shle-

dáváme zde 207 rejstíkových tah, 74 stisk, 28 ko-

lektiv, 3 echa, 1 válec a 828 kombinací. Projekt

tento dovezen byl v 13 železniních obrovských

vozech ve váze celkové 78.500 kg.

Divem skuteným je varhanní stolek.

A 4 m* velký, ve váze samotné 1140 kg., jest

jakýmsi mozkem varhan, kde všecka jemná jich

ústrojí se sbíhají. Sittard po mnohých zkušenostech

projektoval jej nanejvýš prakticky. Rejstíky po
stranách v mírn zahnuté poloze jsou postaveny

v 6 poadích, krom toho nejjemnjší hlasy umístny
jsou nad nejvyšším klavírem. V lištách jednotlivých

manuál roztroušeny jsou kombinaní stisky. Nad
mírn po stranách vystupujícím pedálem, který v am-
bitu je naprosto novým (C—

g

x

), nalézají se železné

kolektivy, balanní echa a válec generální. K usku-

tenní tohoto gigantického díla bylo potebí 60 km.
drátu elektrického, 920 magnet a 10.141 elektrických

kontakt.

jak praví Sittard ve svých údajích, význam tohoto

stroje lze oceniti teprve komparací stroj jiných.

Berlínský dóm má o 50 hlas mén, svého asu
nejvtšf varhany svta v St. Louis na svtové vý-

stav o 30. Varhany svatomichalské tedy jsou sku-

ten dosud nejvtšími svta a slaví i triumf svým
exaktním provedením nad povstným strojem W. S.

Clarcka, bývalého senátora z Montany v Los Angeles,

který angažoval si varhaníka A. S. Brocka.

Sittard ideov své dílo dokonil. V pamtní desce

zlatými písmenami zvstuje se cizincm v hamburském
kostele šlechetný in rodinného fideikomisu dra z Gode-
froy. Skví se tam i jména jeho opatrovník, citují

se dokonce krátké djiny starého i nového stroje,

i jméno Walckerovo. Ale na skuteného, myšlenko-

vého pvodce se zapomnlo!
Sittard varhany posvtil 19. íjna 1912, práv

150 let po vysvcení bývalého kostela. Uinil tak

Fugou na jméno B-A-C-H od Maxa Regera a jed-

notný hlas znalc nesl se v ten smysl, že nikdy ped
tím nebylo možno slyšet skladbu tu v takových gra-

daních, dynamických a koloritních možnostech, jako

práv v interpretaci Alfreda Sittarda.

Senát Hamburku brzy po svení obtížného úkolu

usnesl se, že po dokonení jeho dá varhanám i ve-

likého umlce. Povolal loni na jae Sittarda z dráž-

anského Kreuzkirche navždy k varhanám u sv.

Michaela v otcovském jeho mst Hamburku. Sittard

s radostí uposlechl. Odebral se ihned do Hamburku
a souasn pijal po H. Stallmannovi profesuru var-

hanní hry na Vogtov konservatoi. Tak založena

vlastn teprve nmecká mistrovská škola varhanní.

Bach Šebestián putoval do Lubecku k Dietrichu Bux-
tehademu, aby se od nho uil. Nikdy jej nevidl —
jen dole v kostele poslouchal. Nebudou nyní po-

dobn do hanzovního staroslavného msta putovati

zástupy mladých lidí, kteí mají touhu — slyšet?

Varhanní stl je Sittardovi vším. Jest mu srdcem,

trnem, odkud jako neomezený vládce pipravuje

vzácné hodokvasy hamburským obanm. A za-

bloudí-li jeho ruce na pátý manuál a se závratné
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výše setásá neviditelno úžasné harmonie — zdaž

to není „echo neviditelného svta", jak praví La-

menais?
Koním. Lituji jen, že nemohu vám poskytnouti

ješt názornjších obraz obrovitého projektu : schémat,

prez, anebo ukázati vám aspo model Lessingv —
ale radujte se aspo takto se mnou, nebo stvoeno
bylo — veledílo!

FR. VELZ.

VDECKÁ KRITIKA.
Vdecká kritika má své zvláštní zákony, názory a

zvláštní smysl hudební dílo chápat. Zní to sice podivn,
je však v tom pece jen tak zvané „nco". Aspo u naší
tak zvané vdecké kritiky toto „nco" je rozhodn vlast-

ností smrodatnou, ba mžeme smle íci, že toto „nco"
je „v š í m". Vyložím své mínní uritji. Obyejný
smrtelník, lovk s hudebním nadáním s hudebními vdo-
mostmi a s dobrým vzdláním všeobecným, chápe hudbu
svými smysly, pi nichž první úlohu hraje sluch. O tom,
že tento sluch hudební liší se od normálního „s 1 y-

š e n í" není sporu. Onen je vlastností od pírody h u-

debn nadaného lovka (toto nadání nelze ztotožo-
vati se zálibou v hudb, která je vlastni každému
druhému smrtelníku), tento pak vlastností každého lo-
vka vbec, tedy také toho, jenž nemá pro hudbu docela
žádného smyslu, ani záliby v ní. To vše rozumí se samo
sebou a tak bylo tomu odjakživa až po dobu tak zvané
kritiky vdecké. Dnes v dob jejího vývinu a zárove
úpadku, není zapotebí k chápáni hudby a k jejímu
zhodnoceni ani hudebního n a d á nj, ani hudeb-
n o s t i v nejšírším smyslu toho slova. Že lze dnes na-
psati hudební kritiku ohromn vdeckou (toto slovo
nápadn se kryje s pojmem „zamotanou" nebo „kon-
fusní") a nemiti pi tom ani primitivních pojm o hudb,
toho doklad máme u nás hojnost velikou.

Nikde snad nehraje subjektivní dojem tak

rozhodující úlohu jako u kritika hudebního. A to je práv
chyba a sice chyba ješt vtší, staví li kritik na tomto
subjektivním dojmu urité vývody, které pak pijímá
mimovoln za dogma. Dejme tomu, že tento kritik po-
strádá vrozené hudebnosti, tedy vlastnosti, bez níž hudbuádn chápat nelze, že postrádá i dkladného vzdláni
hudebního (jehož lze aspo pílí dosíci i bez vrozeného
hudebního nadání) a neštstí je hotovo a je tím vtší, ím
vtší je dopuštni Boží, které tomuto kritikovi dalo mož-
nost výplody svého ducha svovati také tisku a tím
veejnosti.

Toto „Velikononí rozjímání" vzbudila ve mne kri-

tika dra jos. Bartoše z beznového sešitu „Pokrokové
Revue". To co jsem ekl výše o názoru subjektivním,
bylo nedávno v afée dvoákovské panem Bartošem
v praxi pln opodstatnno.

Celá ta výprava protidvoákovská, jejímž tenorem
byla závist, že se Dvoák hraje více než skladatel jiný,

ztroskotala bohudík na tom zbyteku zdravého smyslu,
který naše oficielní hudební spolenost ješt má. Pan
|. Bartoš dnes nemže napsati nkolik ádk, aby se
k otázce dvoákovské nevracel a — kvitujeme to se za-
dostiuinním — jeho snaha, zmirniti své nepedložené
kdysi výpady, je patrna. Tak je tomu také v kritice

z „Pokrokové Revue". Zde však p. |. B. vstoupil na
nové pole innosti. „Pokroková Revue" není listem hu-
debním a její tenái nepostehnou každý nesmysl hudby
se týkající, zde tedy kampa proti komukoli panu B.

snáze projde. Takovým nesmyslem peplnn byl jubi-

lejní lánek p. Bartošv, tentokráte Kovaovicovi vno-
vaný. Kovaovíc tedy za poslední léta (od asu, kdy
prof. Nejedlého odmítl) nevykonal nic. Jelikož ale celou
naší veejnosti je uznán fakt, že reprodukce kvalita-
tivn za poslední leta ohromn stoupla, musíme do-

pustit jiný fakt, že totiž p. Jos. Bartoš za poslední leta

valn sešel a ztratil zpsobilost kvalitu repro-
dukce ocenit.

Avšak toto mínní o úpadku reprodukce v Národním
divadle je zárove mínním pouze strany, k niž p. jos.

Bartoš náleží (t. j. strany Kovaovicem co nejrozhodnji
odmítnuté, ješt tehdy kdy její vdce p. prof. Nejedlý
zahrnoval jej chvalozpvy) a proto nutno píinu toho
hledati jinde.

Tu vracím se k onomu „n c o", o nmž jsem výše
ekl, že u naší t. zv. vdecké kritiky bývá asto „vším".

Toto „nco" sestává ze tí ástí, jsou to: 1. zd-
dné názory, 2. pátelské styky a 3. styky n e práv pá-
telské. Neteba ani podotýkati, do jaké ze tí uvedených
rubrik nutno zaaditi kritické poínání p. Jos. Bartoše
v daném pípad. Tím je eeno vše a neteba se více
nesmyslnými poznámkami o Národním divadle obírati.

Tvrdí-li nkdo, že divadlo, které za tuto sezónu provedlo
Wagnerovy zpvohry „Holanan", „T a n n h á ti s e r" *),

„Lohengrin", „Misti pvci", „Tri stan", Straussovy
opery „Ržový kavalír", „Ohn zrna r", Mozartovy
opery „Don Juan", „Figarova svatba" vedle všech oper
Smetanových, mnohých Dvoákových a Fibichovy „Boue",
vedle ady oper svtové literatury, dávaných na všech
velkých scénách, tvrdí-li nkdo, že toto divadlo nedlá
nic, pak prost vdom anebo nevdom lže. Píslušníkm
strany t. zv. „vdecké kritiky" (vystupujícím veejn) bylo
již nesíslnkráte dokázáno, že hudební vdomosti jsou
jejich slabou stránkou.

Pan Jos. Bartoš byl svými páteli pokládán za kapa-
citu patrn proto, že chodil také do konservatoe, ale
i tu prohlásil nedávno prof. Stecker, že sbor uitelský
choval se k nmu (Bartošovi) s jistou benevolenci, ímž
dostalo se veejnosti náležitého objasnní jistých ne-
srovnalostí v jeho poínáni.

Vrátíme se však k „Pokrokové Revui". Ve svém
posudku o Mahlerov „Páté symfonii" vykládá p. Jos.

Bartoš svoje názory a svoji methodu jak vnimá hudbu
Mahlerovu a — aby si nedal ujiti srovnáni — hudbu
Dvoákovu. Toto jeho vyznání víry nemžeme nechati
bez poznámek.

Pan Jos. Bartoš píše: „A pece je Mahler vrchol
symfonické tvorby moderní, autor, který svými skladbami
uschopnil hudbu vyjadovati nejjemnjší psychologické
záchvvy, tlumoiti jí všecky bolestné konvulse moder-
ního lovka od nejhlubšího smutku až do nejexaltova-
njší radosti. Už pro tento historický význam ml by
u nás Mahler býti hrán co nejastji."

Pan Bartoš vidí tedy historický význam Mahlerv
v tom, že tento „uschopnil hudbu vyjadovati nejjem-
njší psychologické záchvvy, tlumoiti bolestné kon-
vulse" atd.

Vidí-li v tom historický význam Mahlerv, pak nezná
vbec historii. (Ty „bolestné konvulse" jsou koníkem p.

J. B ,
podle nich patrn soudí o hodnot hudby). Mahlerv

význam záleží rozhodn v docela jiných hodnotách um-
leckých, le o tom jindy.

Pan B. píše dále: „Jeli Mahler triviální, je to kri-

tikv subjektivní dojem. Jak to však, že na p. já, slyše

Dvoákovu nkterou skladbu (teba Furianta ze „Sextettu")
mluvím o trivialit, kdežto jemu (t. j. kritikovi) je triviální

Mahlerova symfonie, kterou já naopak vyposlechnu si

s nejvétší rozkoši ? Obdail každého z nás Hospodin
jiným druhem uší a tak man praedestinoval nás za pí-
slušníky protivných hudebních tábor?"

Zde nutno íci rozhodn „Ano!" a znovu pipome-
nouti, co bylo eeno výše o „dojmu subjektivním".
Kritik, chce-li býti nestranným a chce-li svj úad vyko-
návati poctiv, nesmí dávati prchodu svým subjektivním
názorm partijnim, zvlášt jsou-li tyto vyvolány okol-

nostmi, ležícími mimo umní.
Ptám se pana J. B.: Jak to, že týž Mahler, který

uschopnil hudbu vyjadovati nejjemnjší psychologické

*) Podškrtnuté opery jsou nov studované event.

premiéry.
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tetto (Chapponierúv portralt) u Sirbera vyd. part. I. vyd.

100 K; Stvoení 70 K (vlastní náklad Haydnúv).
Borner v Lipsku bude dražit: Biografii velice vzác-

nou o Beethovenovi od Schindlera (1840). Cherubíny:
Lodoiska (1791 Nadermann), Requiem (nákl. vlastním),

partitury. Gluck : Circe, part. Haydn : Skotské písné
s prvodem houslí, violoncella a klavíru (Pleyel, Kože-
luh, Haydn). Pergolese: Stabat mater 1776.

Kdybych byl králem, operu tuto pepracoval kapel-
ník Paul Wolf a v úprav této provedena byla v Kielu.

V Mohui byla premiéra jednoaktové anglické opery
Alicka Moovarena Macleau-a „Lesní idylla". Peložil Otto
Neitzel.

Erich J. Wolf, nadaný berlínský skladatel, zemel na
koncertním tournée v Novém Yorku, podrobiv se díve
bezúspšné operaci zántu stedního ucha. Od skladatele

tohoto, jak známo, chystá Národní divadlo v Praze pro-
vedeni jeho baletu „Zlatoroh" na námt Baumbachv.

Ludomira Rozyckiho symfonická báse „Anhelli" na
text J.

Slowackiho provedena byla práv v Berlín s úsp-
chem ohromným. Rozyckiho opera „Medusa" dává se

s úspchem v císaském divadle ve Varšav.
Curych chystá oslavu Richarda Wagnera 18. kvtna

t. r., kde pod širým nebem uspoádána bude obrovská
schze všeho lidu.

„Gefángnisse" zove se symfonické drama Gerhardta
v. Keusslera, které provedeno bude v pražském novém
nmeckém divadle. Dílo je velice široce založeno, hraje

ve 12. století a líí boj proti celibátu.

Liepmannssohn má nyní vzácnou hudební aukci.

Draží se Wagnerova partitura smutení symfonie (z po-
zstalosti Mottlovy), z téhož skizzy k II. symfonii a orche-
strální pepracovaní Rossiniových „Seemánner". Z po-
zstalosti Neriny, Voegela a Gottschalka prodá se 36 stran

partitury operního fragmentu „Hochzeit", prvé opery
Wagnerovy, již dokonil jako 201etý mladík a vnoval
Wurzburku. (Chor a septet.) Z J. J. Bacha prodá se

I. ást temp. klaviru (24 preludií a fug) — dále Beethoven,
Gluck, Haendl. Z tohoto rukopisu arie Tiridaty z Ra-
damisa. Z Mozarta konec jednoho kvartetta. Od Schu-
manna série autografu. Též Mendelssohn a Spohr zakusí

kladívko dražitele.

Zajímavé usnesení vydala policejní rada v Buda-
pešti. Zjistila, že v divadlech o generálních zkouškách
panuje ohromný nával, nkdy daleko vtší než o pre-
miérách. Pro píšt z dvod bezpenostních (a k a-

sovních?) se dovoluje býti pítomnu takovýmto
zkouškám jen 100 osobám.

Antikvariát Leo Liepmannssohna bude ale též dražit

listy Dvoákovy, fest zde hust psaná zálepka na
Hanuše z Biilov, týkající se dedikace jeho symfonie
F-dur. Cena základní 18 marek. (Datum 23. listopad 1887,

Praha.) Dále téhož dkovací list na Friedlándera, za

jakousi pokrývku — 10 marek. Konen list na Biilova,

v nmž Dvoák dkuje za provedení své ouvertury
(které ....?) a zárove interessuje jej pro, svoji novou
symfonii — 30 mark. Kdo pojede z Cech pro
tyto listy? Zachránit mlo by se vše!

Základní kámen ku Wagnerové pomníku od Maxa
Klingera v Lipsku položen bude 22. kvtna.

„Elektra" Richarda Strausse provedena byla v Petro-
hrad pod anglickým kapelníkem Coatesem, žákem Ar-
thura Nikische.

Fibichova orchestrální idylla „V podveer" hrála se
18. bezna „Novým berlínským orchestrem hudebních
umlky" pod Ivanem Trubem, jako I. provedení v N-
mecku.

Nové nmecké divadlo v Praze pijalo operu „Ju-
gunda" mladého Vídeana dra Roberta Konty.

V Badenu u Vidné bude zízeno letní sídlo pro hu-
debníky o 40 místech.

„Carmosine", nová opera Févriera, mla prvé své
provedení v lidové opee Gaite v Paíži. Mussetovo drama
pepracovali Cain a Payen.

Musí kál ní Ragout Berlioz-Spohr-Wagner uspoádali
pi Goetheov „Faustu" v Landshut nad Isarem. Moudrou

tuto myšlenku ml kapelník Adler. Pedstavení zahájeno
Spohrovou ouverturou k „Faustn", po arodjnické ku-
chyni hrála se opt Faustovská ouvertura od Wagnera

.

Scény z Berliozova „Fausta" pišly na adu potom.
Ostatn vidly svtla ramp i pod idltelem Giinsbourgem,
který je scénicky vypravil.

Lyrické drama lidové „La Glu" od Gabriela Duponta
(Francouze) zažilo premiéru v Ženevském divadle. Libretto
napsal Henri Cain.

Pod devisou „Parsifal o plnoci", oznamuje iditel

Theatre de la Monnaie provedení v Bruselu o '/« na 1 hod.
v noci 2. ledna 1914.

Ve Washingtoné zamýšlí se postaviti pomník Rich.

Wagnerovi.
im. V andlském hrad oteveno bylo hudební

historické museum. Sbírka má 3000 hudebních nástroj,
jež jsou chronologicky uspoádány.

V Rize na hrob Konradina Kreutzera bude posta-

vena pamtní deska. Též obec rodná Messkirch zamýšlí
mu vnovati desku.

Milánské konservatoi inila se asto výtka, že její

„ueni" odmítli mladého Verdi-ho r. 1832, kdy se po-
koušel o vstup do komposiní školy. Proti této legend
vystupuje nyní Dr. Luigi Barassi a prozkoumav archiv

konservatoe píše: „1832 zkoušen byl Verdi. Zkoušku
z klavíru podstoupil u prof. Angelesia a ten protokoloval,

že „pravá ruka kandidáta má špatné držení a tudiž chybu,
kterou v onom stáí stží lze napraviti." O komposicích
souzeno pízniv. Byl tedy pijat, ale za nedlouho krá-

lovský reskript o zákonitém stáí žák znemožnil mu
další pobyt.

I. internacionální hud. ped. kongres v Berlín mimo
umleckých a otázek školského zpvu pojedná i o tech-

nických otázkách klavíru a houslí. 25 thesí o kla-

vírní technice Eugena Tetzela se probée a poskytne
úastníkm kongresu obraz o souasných methodách

.

O houslové technice pojedná Georg Davidson z Danzigu.

Dále mluví Paul Davidson z Londýna o missii houslí na
britských školách. Za Víde jede c. k. dvorní varhaník,

prof. Rudolf Dittrich.

„erný kavalír" je nová opera mladého Uhra Ala-

dara Rado. Libretto jest zbásnno dle Lilienfeldova dra-

matu.
Kapelnická krise ve dvorní opee ve Vídni je ne-

odvratná, Fitelberg, mladý Polák, podal demisi. Zbývá
Schalk, Reichenberger.

PIANA A PIANINA
nejlepších firem se zárukou

za ceny rvejmžší

prodává

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel

v PRAZE, Hlávkv palác.

•
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Divadlo v Tripolisu, které posvtila Lehárova „Eva*,

jest divem moderní stavební techniky. Vystavno byla za

65 dní, má 30 loží, parter, balkon.

Alexander Leschetlcký, kapelník divadla v Bílsku

s úspchem uvedl na scénu svoji operu „Šumní moe",
Dcera proslulé Gemmy Belllncioni, známé z vy-

stoupení ve Vinohradském divadle, Bianca Stagno, vystou-

pila s úspchem jako Madame Butterfly v mstském di-

vadle ve Štýrském Hradci.

Schonberg provede své „Gusselieder" v Berlín
27. kvtna. Orchestr filharmonik bude sesílen na 150

muž a sbor na 500 pvc.
„Jurg-Joseph", opera Miillera z Oekr na text Petra

Rosegera, provedena v Magdeburku.
V paížské komické opee provede se nová opera

Lerouxova „Hrá zvonkový".
Julius Bittner napsal novou operu : Dobrodružství —

provede se v Kolín n. R.
Hans Richter slaví 4. dubna 70. narozeniny.

C. k. dvorní a komorní varhaník Josef Labor slavil

ve Vídni své 50. výroí veejného vystoupení.

Richard Strauss prodloužil na 2 leta svj kontrakt

s berlínskou dvorní operou.
Valter Braunfels napsaly operu „Ulenspiegel". Má

3 akty a provedena bude ve Stutgart.

C. Somborn napsal operu „Plameny".
Adelina Pattl slavila své 70. narozeniny.

Zdzislav Jachimecki vydal ve Lvov u Ant. Piwar-

skiho vzpomínky Karola Kuspiskiho, otisk z „Przewod-
nika naukowego a literackiego". Kuspinski je ranní ro-

mantický operní skladatel, který konal cesty 1823 po
Nmecku, Francii, Itálii a Rakousku.

Ouvertura k „Prodané nevst" hrána na VIII. sym-
fonickém veeru královské kapely v Berlínském operním
divadle pod R. Straussem.

„Vltava" hrána v Dessav v 6. koncert dvorní

kapely.

Pablo Casalo hrál ve Freiburgu Dvoákv koncert

H-moll pro violoncello op. 104. Tentýž provedl v Štras-

burku.
Dvoákv „Holoubek" proveden v Badenu.
„Vltava" Smetanova hrána v Karlsruhe na VI. sym-

fonickém koncert a v Dortmunde na VIII.

V Monaku provedena opera „Venise" Raula Guns-
bourga.

V Halle konati se bude slavnost písového skla-

datele R. Franze.

V ústavu Dalcrozov v Helerav u Drážan pro-

vede se o letošní slavnosti v polovici ervna „Orfeus"
Gluckv.

Vzpomínky na eského pvce Ticháka, od dcery

Josefy ovdovlé Rudolfové, pijalo Drážanské Koernerovo
museum.

V Prešpurku bude premiéra „Atily", opery Juliuse

Maiora. Užito zde jihoslovanských motiv.
Výmar. „Jamí bouky", Róselova báse pro orchestr,

provedena byla koncem bezna pod F. Ingbergem.

Josef Bayer, skladatel „Královny louteit", kapelník
c. k. dvorní opery, zemel.

V Karlsruhe provedena bude opera „2 automaty"
Alfreda Lorentze.

V Mohui bude premiéra „La Lepreuse" o Silvia

Lazzariho.

Mascagniova „Parisina" má podklad v Anunziov
„Rosa di Cipro". Provedena bude v listopadu. Chystá
se ve dvorní opee ve Vídni, v Monte Carlu, Milánské
Scale a ve Velké opee v Paíži.

Moravský rodák z Frýštáku Jaroslav Kvapil, žák
Regerv, s úspchem debutoval velkou fugou a varia-

cemi na vlastní thema pi závrených zkouškách lipské

konservatoe.

Zandonalova opera „Melenis" mla premiéru v ím.
Skladatel je z jižních Tyrol a vystoupil již díve úspš-
nými díly: „Domácí cvrek" a „onchita". Pítomné dílo

vykazuje schopnost výrazovou, myšlenkovou bohatost a

vysokou symfonickou techniku, ne však invenni mohouc-
nost. Dílo se asi neudrží.

Historický Bosendorferv sál ve Vídni, který oteven
byl Hanušem z Blow, v kterém hráli Liszt, Rubinstein,
Brahms, Reinecke a j., bude v kvtnu sboen. Jest toho
pes vše velice litovati, nebo jde tu o jakýsi tradiní
koncertní sál. Bosendorfer je ale stále obchodník. Uspo-
ádá nkolik Abschiedkoncert, k nimž budou vstupenky
po 20 i více korunách. Pereant sequentes !

!

Josef Bonnet sdluje našemu spolupracovníku, panu
V. H. Jarkovi, že koncertoval s nevšedním úspchem na
koncert Symfonické spolenosti v Antverpách 19. bezna.

Alfred Sittard pednesl práv v Berlín Lisztovu

Fantasii a Fugu na chorál : Ad nos ad salutarem undam,
pepracovanou pro varhany a orchestr od Huga Kauna.
Dotyný umlec koncertoval též v Augusteu v ím a

dodlal se znaného úspchu.
„Beatrice a Benedikt", opera o 2 aktech, kompono-

vaná Hektorem Berliozem na podklad Shakespearovy hry
„Mnoho povyku pro nic", zažila své provedení na mst-
ském divadle v Lipsku. Operu upravili Stránský a Klee-

feld.

„Dívka zlatého západu" mla v divadle Charlotten-

burském v Berlín evropskou premiéru, která vyznla
obrovským úspchem dílu i skladateli pítomnému.

„Yato" je dvouaktová opera japonská od madame
Laboriové, manželky advokáta, známého z Dreyfussovy
aféry. Provedena byla práv v Monte Carlu s velikým

vnjším úspchem.
Z Curychu dochází sensani zpráva o premiée

„Parsifala", která je stanovena na 13. dubna t. r.I Další

pedstavení budou 20. a 27. téhož msíce. Pedstavení zane
ve 4 hodiny a konití bude v hodinu devátou. H.

Kroužek akademik poádá píští týden veer Ro-
berta Franze. Rozhovor zahájí A. E k s t e i n.

jaij§|!i§|jjsi!j§| Z HUMORU
Naivní otázka. Nkdo otázal se Morice Rosenthala

(klavírního komorního virtuosa), koho pokládá za nej-

vtšího pianistu. „To nevím," znla odpov, „j á vím
pouze, že Albert je druhý."

Žurnalista Liebstóckl pišel po známém skandálu

pi pedstavení „Hugenott" ve dvorní opee vídeské
k iditeli Gregorovi a pravil: „Skandál bude miti velice

vážné a smutné následky." Na to Gregor: „Myslíte?"

Liebstóckl: „Ovšem, vy — zstanete iditelem." —
(Jak to myslel?)

Odebírejte o rozšiujte .Dalibora'!

Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-

dává Franl. Šurát, stavitel varhan, {. Budjo-
vice, Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy
a ladní provádí svdomit za ceny solidní. etná
znalecká dobrozdáni po ruce, rozpoty a cesty

k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)
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Hudební uilišt I. ádu
v Praze, se stoupajícím potem žák, se za píinou
uchýlení majitele do soukromí prodá za 5000 korun.
Zaízeni, archiv, nástroje. Msíní istý píjem 500—600 K.

Pro snaživého odborníka skvlá budoucnost. Hodí se pro
pianistu neb houslistu aneb pro dva spoleníky. Nabídky

pod znakou „Uilišt — 14868" do adm. t. 1.

UITELM ZPVU
PVECKÝM SPOIKM

doporuujeme vele

FRANT. WAICE

Školu intonaní
zpracovanou na podklad slovanských
písní lidových pro Školy mšanské a
stední. Dii L Uebnice pro žáky. Cena brožo-
vaného výtisku i s pošt. K 1-80, váz. K 2*30.

Z posudku mistra Foerstera:
„Vaše Škola intonaní je výborný spisek, zna-

menitá pomcka vyuovací, dilo výteného peda-
goga, jenž pracoval na základ dlouhé zkušenosti
praktické . . .

. . . Jsem jist, že se chopí Vaší práce každý
uitel zpvu s nejvtší radostí, a více: docílí jist
snadným zpsobem nejlepších výsledk."

Objednávky vyizuje

Družstvo knihtiskárny v Zábeze
(sev. Morava) jakož i každé knihkupectví.

Téhož autora na základ slovanských písni li-

dových zpracovaná sbírka Signál a pochod
pro spolky vydána byla podepsaným nakla-
datelstvím a expeduje se za obnos K 1*10

pedem zaslaný.

Hudební škola
dlouho trvající a dobe prosperující, s nadjí na id.
kru, pedá se ve venk. okres, mst z píin rodinných.

Nabídky pod zn. „H. š." . 666 do adm. t. 1.

Ikolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,
ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,
koncertní v pouzde se smycem, lít. A za 50 K,
lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A SVHOVÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejší hudební nástroje ze deva 1 kovu.

FSRSTEROVY KLAVÍRY
FSRSTEROVA P i ANI NA
FGRSTEROVA HARMONIA
dostatl lze ve všech lepších skladech klavírních

AUG. FORSTER, i

li

král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku
a V GEORGSWALDE v echách.
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Prodaná nevsta.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 1 K. Pro housle solo K 1.20. Pro
2 housle K 1.60. Pro housle a klavír 2 K. Pro
2 housle a klavír 3 K. Textovní knížka 40 hal.

V studni.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 50 hal. Pro housle solo 60 hal. Pro
2 housle K 120. Pro housle a klavír K 1 50. Pro
2 housle a klavír 2 K. Textovní knížka 20 hal.

Hymny slovanských národ.
Pro klavír s podlož, textem orig a es. od
E. Krause. Pouze 50 hal. Pro orch. 4 K.

Pro dechové nástroje K 4 50.

1. Bulharská. '2.-3. ernohorské (dv).
4. Srbská. 5. eská. 6. Moravská. 7. Sloven-
ská. 8. Slovinská. 9. Chorvatská. 10.-11. Polské.
12. Ruská. '13. Lužickosrbská. 14. Francouzská.
(V žádném konkurenním vydání není 14 hy-
men, proto žádejte výslovn vydání naše.)

Vítzství Slovanstva.
Hymnický pochod 'od E. Starého. Pro piano 80 h.

Pro 1 nebo '2 housle 60 hal. Pro orchestr 2 K.

Pochod vítz.
Oficielní pochod spojenc balkánských od AI.
Macáka, král. kapelníka v Sofii. Pro orchestr

K 2 —. (Novinka.)

Z písn do písn.
Tré postupných vínk ku poteb pi poáteném
vyuování klavírním. Upravil Em. Veselík.
Sešit I. 20 eských nár. písní s textem K 1'—.

Sešit II. 20 eských nár. písní s textem K 1*20.

Sešit III. 30 nár. písní s textem1 a hymen K 1'50.

Skladby pro piano po 50 hal.
(Každé jednotlivé íslo stojí 50 h, dvojité 1 kor.

atd.) 1.-2. Prodaná nevsta. Sms. 3.-5. Kovaík,
Album oblib, popvk. 6. V studni. Sms. 7.-9.

Carmen. Sms. 10.-12. Hoffmannovy povídky.
Sms. 15. Hymny slovan. národ. 16.

Kmoch, Album pochod. 17.-18. Album oblib,

písní. 19. Sletové album sokolské. 20. Ni zisk,

ni Slávu. Sokolská sms. 21.-22. Kraus, Trans-
kripce na oblíbené písn.

Operní smsi pro piano po 30 hal.
Troubadour. Traviata. Rigolleto. arostelec.
Tell. Don Juan. Kouzelná flétna. Afrianka. Hu-
genotti. Dcera pluku. Bílá paní. Poustevníkv
zvonek. Fidelio. Romeo a Julie. Oberon. Figa-
rova svatba. Sen v noci svatojanské a mn. j.

(Seznamy podrobné zdarma.)

Ouvertury pro piano po 30 hal.
Kdybych byl králem. Fra Diavolo. Fidelio. Nor-
ma. Carmen. Bílá paní. Židovka. Car a tesa.
Sen v noci svatojanské. Halka. Don Juan.
Figarova svatba. Kouzelná flétna. Lazebník. Tell.

arostelec. Oberon. Leonora 1/3. Hugenotti a

mn. j. (Seznamy podrobné zdarma.) Seznamy
hudebnin zdarma. Zakázky vyizují se vždy

obratem pošty.

Hudební závod - Antiquariát - Obchod s klavíry

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv palác.

i Nové písn
I

Práv vyšel III. sešit HAŠLEROVY:
„STAROPRAŽSKÉ".

OBSAH: 1. Než jablo odkvete. 2. Na velko-
pevorském námstí. 3. Píse o kocourovi. 4.

Ztracená láska. 5. Vojenská.
Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy

po 20 haléích.
Sbírka I.: Pro jeden hlas s prvodem piana neb
kytary K 1'60, orchestr nebo dech. hudba K 3'60,

mužský sbor K 1'20. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Po starých zámeckých schodech.
2. Ty petínské strán. 3. Zvoneky v Loret.
4. Píse o ztraceném vneku.

Sbírka II.: Pro jeden hlas s prvodem piana
nebo kytary K 1'60. Pro orchestr nebo decho-
vou hudbu K 3'60. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Když nad Prahou se veer uklání.

2. Kdyby ty's mi chtla dát. 3. Není lepší

jako z jara. 4. Vdávala se jedna panna. 5.

Panna Veronika.

Nové! PÍSNIKY ZE STARÉ PRAHY
od Baláka a Provazníka.

Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy
po 20 haléích.

1. V Malvazinkách. 2. Na kohoutku svatovít-

ském. 3. Pan Anton. 4. V zlaté studni. 5. Hi-
storie o znudném mládenci.

II. vydáni TULÁCKÝCH PÍSNIEK
od HaSlera a Frlmla

pro zpv a piano 3 kor.
1. Tulácká. 2. Sedí slípka na bídélku. 3. Oženil

se starý dudák. 4. Vítr fouká.

Novinka! KDYŽ JSEM VANDROVAL...
Písniky v národním tónu pro zpv a piano na

slova Zavadilova, sjožil Em. Starý.
Cena 2'40.

1. Louení 3. Stesk.

2. Cestou. 4. Psaní.
5. Návrat.

Novinka! PÍSN O MÉ MILÉ Novinka!

s prvodem piana. Složil Rud. Vašata.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té vaší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 3*—.

ZE ZAŠLÝCH DOB.
Chansony s prvodem piana od Rady a

Pospíšila.
1. Když ženil se náš mladý pán.
2. Ta naše slena ze zámku.
3. Náš mladý pán, je hezký pán.

Cena K 2'—.

:: Velký výbr krásných, melodických a vd- ::

:: ných písní. Kabaretní literatura písová ::

rovnž v bohatém výbru. Seznamy zdarma.

Hudební a klavírní závod — Antiquariát

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tida 14. Hlávkv Palác.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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KAREL HLKA:

SLASTI A STRASTI STARŠÍHO
SKLADATELE ESKÉHO.

(Dokonení.)

. . . Tomášek bránil se tentokráte proti tomuto
veejnému útoku také veejn. Nejprve vyzval Maška
u pítomnosti dvou svdk ku zodpovdnosti pi
osobním setkání, v nmž pohrozil žalobou. Zdá se,

že Mašek hrál tu nyní obojetnou úlohu. Byl star-

cem tiasedmdesátiletým.

Tomášek domnívaje se, že Mašek se své strany

úastenství na vci zcela popírá, poslal do Báuerlovy

vídeské „Theater- u. Musik-Zeitung" „opravu", v níž

proslovuje se o kritice Jelenov v píin uinných
výrok Maškových takto:

„P. Vincenc Mašek dal o tomto míst takové

vysvtlení, jak se mže oekávati od vzdlaného
a poestného muže, doznav u pítomnosti dvou svdk,
že nikdy nezneuznával skladeb Tomáškových, tím

mén ješt o nich nepízniv se vyjadoval. Ujišo-

val spiše, že vytýkal s drazem pisateli onch ádk
jeho nerozvážný úmysl a upozoroval na nezbytné

mrzutosti, jakých si tím zpsobí.
Prosil, aby byl šeten, což jsem slíbil uiniti

z úcty pro ctihodného starce, pokud se ukonejší

náruživost onoho pisatele takovýmto ohledem. Po
tomto kategorickém vysvtlení je jist zjevná dvoj-

smyslnost a zavržitelnost oné úlohy, kterou hraje

autor jmenovaných poznámek. Skýtá samotnému
tenái Iris komentá, jak sluší vykládati ob dobe
známá pojednání a zbavuje mne zárove námahy
osvtlovali zde blíže v onch pojednáních obsažená
udání jako drzá, dle kterých prý jsem hanil díla více

tam uvedených zasloužilých skladatelv."

V Praze 24. ervna 1828.

Václav Jan Tomášek,
skladatel pana hrabte Jiího z Buquoy."

Záležitost nebyla tím vyízena ješt zcela. Proii-

strana ozvala se také. Povaha Maškova objevuje se

tu ve zvláštním svtle.

Dne 2. zái 1828 otištna v tchže vídeských
novinách „oprava opravy" Tomáškovy následujícího

obsahu

:

„V íslech 69. a 70. asopisu Iris uvedl p. Alois

|elen u píležitosti kritiky vokálního requiem od

p. Tomáška také náhledy p. kapelníka Vincence

Maška. V odvt tomu uveejnil p. Tomášek v . 98.

tohoto asopisu pojednání, dle kterého prohlásil pan

Mašek, že prý nikdy nezneuznával skladeb Tomáš-
kových, tím mén že se o nich vyjadoval nepíz-

niv, — naproti tomu prý vytkl p. jelenovi jeho ne-

rozmyslné konání s drazem a upozornil na mrzu-

tosti, jaké si tím zpsobí. Cítím se zavázaným pro

všeobecn uznávané zásluhy p. A. Jelenovy o do-

mácí umní prohlásiti na osvtlení pravdy, že jsem

také byl svdkem živé, nedílné pochvaly, jakouž

vzdával p. Mašek jmenované kritice ješt ped jejím

veejným objevením a že jeho sem spadající náhledy,

jež znám z jeho úst, shodují se s uvedenými p. Je-

lenovými. Dle toho lze ono kategorické vysvtlení

považovati pouze jakožto žert joviálniho starce, jenž

v opaném pípad by nebyl ml dvodu, odmít-

nouti vyžadovaného písemného prohlášení."

V Praze, 20. srpna 1828.

Josef Cartellieri,

knížecí lobkovický kapelník.

Utrpl tu vlastn nejvtší mravní pohromu Vin-

cenc Mašek.

K ocenní vtších skladeb Maškových budiž mi
dovoleno uvésti zde z pamtí K. M. Weberových,
jež vydal syn jeho r. 1864—1866 v Lipsku, výrok
o kantát Maškov „Die Schlacht bei Leipzig", kte-

rou dirigoval K. M. Weber 15. bezna 1814 v kon-
cert ve prospch chudých: „Maškova skladba je

netvor špatné deklamace, hmotu a triviálnosti."

Alois jelen známý svojí prudkou vzntlivostí —
v níž nkdy zapomenul se až k nezdvoilosti, jak mohli

vyprávti lenové bývalé Žofínské akademie — psával

pozdji kritiky do rzných asopis, hlavn do „Kvt".
Abychom seznali, jaký ml rozhled po souasné

orchestrální hudb a jak posuzoval jmenovit skladby

Berliozovy, jež poznal u píležitosti Berliozovy ná-

vštvy v Praze r. 1846, uvedeme zde doslovn úry-

vek z jeho kritiky, otištné v ísle 14. „Kvt" na
r. 1846:

„Pravému eskému hudebníku skladby Berliozovy,

a by na n i nmetí referenti co na hudební non
plus ultra ukazovali, nikdy se nezalíbí."

Vyložený, dokonalý omyl . .

.
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Píkoí, inná Tomáškovi zjevn nespravedlivou

kritikou, jakož i jiné ješt píiny zpsobovaly, že

stával se ím dále tím více v sebe uzavenjším
a nedvivjším. Osamocoval se a velmi nerad uka-

zoval ve veejnosti. Ta ho pohešovala. Proto kdy-

koli jednalo se o vtší hudební podnik, koncert a p.,

bývalo poítáno i s ním. asto proti jeho vli.

Roku 1827 založen v Praze Spolek pro pstování

hudby církevní v echách, který ml vytený úel
ve velkých koncertech pedvádti pokud možno do-

konale vynikající skladby duchovní a církevní. Ti
leta potom spolek zaídil varhanickou školu, jejíž

iditelem téhož roku zvolen Jan Aug. Vitásek. Spolek

tento ohlásil veejn novinami adu koncert, jež

chystány ve prospch jeho za ízení Vitásková,

Fr. D. Webrova, Tomáškova a kapelníka Triebensee.

Došlo ke koncertm, ízeným Vitáskem a We-
berem za úinkování nejpednjších umleckých sil

pražských, jako Bartáka, Bezdky, Jelena, Kainze,

Podhorského, Štiky, Strakatého, jakož i mnohých
dam. Tomášek a Triebensee nedirigovali. Prý od-

ekli, oznamováno novinami. Ohradili se proti zprá-

vám tm záhy a s drazem: Nepotebovali a ne-

mohli odíci, ježto nikdy neslíbili.

Za nepíznivé kritiky pražské dostalo se Tomáš-
kovi dokonalé satisfakce ve Vídni. Ve druhém kon-

cert spirituel roku 1829 (dávány obyejn 3—

4

ron), ve kterých se vší možnou péí provozo-

vána jenom uznaná již díla skladatel nejzvunj-
ších jmen, dáváno v beznu t. r. Tomáškovo velké

Requiem op. 70.

Kritika v „Theater- und Musik-Zeitung" vyznla
takto: „již dávno byli jsme ve Vídni tím žádostivjší na

Tomáškovo requiem, kdy v rodném míst tohoto díla

bylo slýchali tak odporující si úsudky. Konen bylo

toto dílo pedvedeno k požitku v pedposledním

z koncert spirituels této saisony. Písloví „Nemo
propheta in patria" osvdilo také v tomto pípad
svoji platnost, nebo od všeho zdejšího, velmi etn
shromáždného obecenstva, jež záleželo ponejvíce ze

znalc, pijato bylo s velkou pochvalou, a ti pro-

hlásili je jednomysln za velmi zdailé, dstojnosti

plné a úctyhodné mistrovské dílo. Objem a úel
tchto list nedovoluje poušteti se do rozvrhu díla,

jenž musil ' by býti velmi rozsáhlým (extentiert), kdyby
ml býti pimeným ; avšak píteli zdailé hudby
postaí povzbuditi jej, aby obeznámil se pesnji
dílem, když ho ujišujeme naped, že originelností,

silou, jistým vedením a skvostnou instrumentací

staví se dstojn po bok nepekonatelnému mistrov-

skému dílu Mozartovu, jakkoli v uspoádáni a zpra-

cování textu šel pan Tomášek zcela jinou cestou.

Tento zdatný (gediegen) skladatel, jehož všechna

díla vyznamenávají se krásnou zvláštností, který za-

chází s písnou vtou s nepedpojatou jasností a svým
výtvorm vdechuje opravdu poetického ducha, vy-

cházeje zárove vždycky z velkolepých idejí, jež

provádí s nejzajímavji dsledností, vstavil všech-

nm svým dívjším výkonm tímto korunu a vy-

švihl se do ady onch básník tón, na nž povždy
bude pyšná naše nmecká (! !) vlast."

Od té doby ml Tomášek jako skladatel pokoj.

Veejn neodvážil se nikdo tupiti jeho práce. Ale

jeho chu ku skladb byla již znan otrávena. Také
snad pibývající stáí zpsobovalo, že psal ponkud
mén. Vnoval se tím horlivji vyuování. Pokroky
jeho žák nezstaly utajeny v echách, ba ani v celé

Evrop. etní, slavení virtuosové vycházeli z jeho

školy. Z daleka asto picházeli žáci do Prahy, aby
se vzdlávali u nho ve vyšší he. Pijímal do uení
hlavn pokroilé již žáky. I to mu bylo vyítáno.

Mají prý žáci jeho základ odjinud. On jenom tží

z práce jiných. Avšak tomu nebylo tak.

Muzio Clementi a jeho souasníci a následovníci

Jan Ladislav Dusík, Jan Cramer a do jisté - míry

i Fréd. Kalkbrenner s jedné strany jako zástupci

tehdejší virtuosity klavírní, pidržovali se pesn vzor
klassických Haydna i Mozarta.

Na druhé stran J. Hummel, Ig. Moscheles a zase

Kalkbrenner (pozdji) sice zachovávali formy tchto
klassik i Beethovenovy, ale obmýšleli skladby svoje

hojnjší mrou technickými obtížemi a píkrasami,

než Mozart, ba více než sám Beethoven. Ovšem
dovedli vždy udržovati aspo jakousi rovnováhu

mezi ist hudebním a pouze technickým. Koncem
let dvacátých a poátkem ticátých let XIX. století

nastává nová doba v historii hry na pian. Tech-
nické požadavky na koncertisty stoupají.

Paganini se svojí neslýchanou, uchvacující, ba
zarážející až technikou houslovou (nkterým zdála se

proto šarlatánskou) dal nepímo podnt ku zvýšení

technického zdokonalování hry klavírní. Nkteí
tehdejší umlci prodlávali pímo na sob tento po-

stup. Slavená již klavírní virtuoska Leopolda Bla-

hetková zmnila proto svého uitele. Od Karla er-
ného, istého formalisty pešla k Ig. Moschelesovi,

aby zdokonalila se v pednesu skladeb závažnjších.

Potom Thalberg, Henselt a nejvíce ovšem Liszt zdo-

konalili a vyvrcholili techniku na pian.

Tento vzmach klavírní techniky neušel Tomáš-
kov pozornosti. Ve skladb písný konservativec,

jako uitel piana všímá si bedliv všech nových vy-

možeností techniky klavírní. Rád rozmlouvával o nich,

kdykoli navštívil jej nkterý virtuos Prahou prochá-

zející, zvlášt kdykoli vrátil se nkterý z jeho žák
z koncertní cesty svtem a dle starého zvyku hrál

v Tomáškových veerních hudebních zábavách, jež

poádával starý mistr pro nejužší kruh svých pátel

ve svém byt. Zvlášt prý se mu zavdovali ped-
nesem jeho skladeb. V té píin byl mu Alexandr

Dreyschock nejmilejšim. Vyítáno Tomáškovi i to :

Vnucuje prý svým žákm svoje skladby. Zapomenuli

jeho závistníci, že již Goethe napsal:

„Keinen Fiedler wird man finden,

der nicht lieber eigne Melodien splelt."

Tomášek byl ženat. Ml za manželku sestru bás-

níka Egona Eberta. Byl-li šasten s ní v manželství ?

Nejprve byl, pozdji . . .? Aby nebyl docela šasten,

o to piinil se jeden z nejfavorisovanjších jeho

žákv . . .

Avšak to je kapitola docela jiná
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KAREL B-Y.

FRANCOUZSKÁ PÍSE
LIDOVÁ.

Ani ve Francii nemá lidová píse, tento tak primi-

tivní a zárove tak vitální produkt kulturní, pevné stano-

vené doby vzniku. Nám známé písn lidové pocházejí

nejpozdji z XI. a XII. století, kdy ve form „romanci"
byly zpívány v jazyce lidovém, ješt ped vyskytnutím
se prvních truvér. Písn tyto, z nichž nkteré zazname-
nány jsou písemn, nesmíme ovšem zamovati s písnmi,
jež zachovaly se v tradici lidové ; s tmi však je poutá

týž duch, táž g a u 1 o i s e r i e, takka táž forma a zejména
stejné sujety.

Versifikaní systém francouzské lidové písn jest

založen na assonanci, která vbec byla tém jediným
zpsobem versifikanim francouzské poesie v prvních

dobách stedovku. Na rozdíl od našich mkce, nkdy
až mlce sentimentálních písní lidových, jest melodie
francouzské lidové písn dosti monotónní, nkdy ne ne-

podobná zpvu církevnímu. Ve vtšin jich pevládá
tónina durová, která tu ostatn ve stedovku byla

znan rozšíena. Tak písn pastýské hry „J e u de
Robin et de Mario n", nejdúležitjši to památky
písn lidové z XIII. století, jsou tém všechny psány
v tónin durové.

Starší píse lidová dosahuje nezídka vysokého pa-

thosu a síly výrazové. Nejkarakteristitjší ukázkou tako-

véto pathetické písn stedovké jest píse o Jeanu Re-
naudovi, která pati k nejdokonaiejším písním stedo-
vkým, a dosud písemné zaznamenání nalezeno nebylo:

Jean Renaud vrací se z války a dovídá se, že se mu na-

rodil syn. Jsa však rann, umírá a tchýn jeho zatajuje

smrt šestinedlce. Následuje pathetický locus communis
národních písní, kdy matka na otázky dceiny odpovídá
nejrznjšími vytákami, a konen dcera její, žena
zemelého Jeana Renauda, zvdvši o smrti manželov
umírá. Tedy píse dosti balladická, jejímuž obsahu od-
povídá i monotónní forma. Ukázkou budiž zde první
strofa:

=1 S a ar-

t =P_s—A

I

Quandjean, Re-naud de guer-re vint te-nait ses

t—Tr-rv

tri-pes dans ses mains Sa mre á la fe-nétre en

f 33
hatit: Voi-ci ve - nir mon fils Re - naud.

Ukázkou jiného typu písn lidové, pravé francouzské
písn espritní, písn svží, graciósni a koketní budiž tu

stará píse elsaská ze XVI. století.

En pas - sant par la Lor rain - ne A - vec

E
mes sa bots ren con trai trois ca-pi

tai nes a - vec mes sa bots Don - dai - ne

i J v-

ohl ohl oh! A • vec mes sa bots!

Píse lásky, melancholická a sentimentální, byla ve

Francii stále oblíbena a pastorály, literárn zpracované
ve stedovku, nejsou než pokraováním starých lidových

písní. Dležitou složkou lidové písn jsou písn zpívané
pi práci polní nebo pi kterékoli jiné práci runí. Z po-
vahy práce, kterou mly doprovázeti, vyplývá i jejich

rythmus a spád. Písn pracujícího rolníka jsou táhlé,

jako kroky býk, písn námoník jsou vášnivji ryth-

mické, široce a symetricky zvlnéné.

Jiný druh písn lidové souvisí se starými lidovými
zvyky a tím pochází z dob znan dávných. Jsou to

zejména písn zpívané o svatbách, písné o slavnosti No-
vého roku t. zv. „A g u i 1 1 a n e u f", nebo písné zpívané
o slavnostech jarních a kvtnových, jež, jak se zdá, sou-
visí s tradicí keltickou. Melodie tchto pisni jsou krátké

nápvy opakující se do nekonena od verše k verši,

formy tedy velmi primitivní. Píkladem budiž píse z vý-

chodní ásti Francie, dodnes zpívaná a nesíslnékráte
parodovaná.

Všechny hlasy. Jeden hlas.

Tri-mou-set. Cest le Mai, mois de Mai, c'est le

Všechny hlasy.

jo - li mois de Mai. En re -ve - nant de dans les

Js —

champs, en re-ve nant de-dansles champs nousonttrou

-V

—

—V——

-

ve les blés si grand. La blanche é - pi

i:
sant De vant Dieu

Písn vánoní jsou pvodu novjšího a jen zpola

písnmi lidovými. Jejich autoi jsou vtšinou známí;
jsou to knží a mšáci XVI. a XVII. století.

Pi studiu francouzské lidové písné jest však ne-

možno provésti klassifikaci podle území, v nichž vznikly

;

nebo všechny písn produkované v oblasti ei francouz-

ské a jí podobného dialektu „patois" mají týž základ.

Výjimku tvoí kraje, které celým svým životem od ostat-

ních se liší, jako Flandry, Breta a j. Tento spolený
základ mže se ovšem týkati jen sujet a ducha poesie,

a není nikterak na úkor veliké rozmanitosti formy a

zejména ásti hudební. A mimo to nutno pihližeti

k tomu, že každý kraj má své domácí sujety, vlastni

genre a vlastní formu, která nkdy mže i pevládati nad
onmi základními a takka všefrancouzskymi písnmi
lidovými. 1

)

EŠTÍ HUDEBNÍCI, SKLADATE-
LÉ, ZPVÁCI A ZPVAKYV PO-

LOVICI 19. STOLETÍ.
Seznam od Em. Meliše v „Lumíru" 1857. (Dok.)

SOUKUP JOS., uitel v Písku, skladatel (* 1819 v Selanech).
SOUKUPOVÁ CECILIE, provdaná Boonová, pvkyn

(* v Jihlav).

SPEER VÁCLAV, uitel hudby v Uhich (* ve Fridlandu).

•JE. Rolland: Recueil de chansons populaires,

Paiž 1883—87, 5 sv. K. Bartsch: Romances et pastou-
relles des XHe et Xllle sicles, Lipsko 1870. T i e r s o t

:

Histoire de la chanson populaire en France, Paíž.
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SRDÍNKO KAR., kapelník v rak. vojsku (* 1810 v Kukle-
nách ).

STANK RUD., iditel orkestru v Moskv (* 1821 vjinci).

STANK VAC, harfenik u dvor. divadla ve Vídni (* 1835
v Ml. Boleslavi).

STARK KRIŠTOF, kapelník v rak. vojsku (* 1821).

STEINHART VÁC, kontrabasista u dvor. kapely v Stutt-

gart (* 1819 v Praze).
STÓHR VÁC, kapelník v rak. vojsku (* 1838 v Praze).
STOLZOVÁ, primadnnna v Tiflisu.

STRAKATÝ KAREL, pvec divadelní v Praze (* 1804
v Blatné).

SUCHÁNEK FR., komorní hudebník v Drážanech, skla-

datel (* 1808 v G. Jeníkov).
SIDLIK FR., prof. na konservatoi v Bruselu, skladatel

(* 1815 v Thomasdorfu).
ŠIMÁCEK ALOIS, houslista u div. orkestru v Peští, skla-

„ datel (* 1836 ve Stti).
SIMÁK BEDR., iditel ústavu pro piano v Praze, skladatel

(* 1826 ve Veselí u Bydžova).
ŠKROUP FR., kapelník stavovského divadla v Praze
„ skladatel (* 1801 ve Vosicích).
SKROUP JAN, iditel kru u sv. Víta v Praze, skladatel

(* 1811 ve Vosicích).

ŠOHAJ F., id. hudebního a zpváckého ústavu v Piacenze,
SOLTYS VÁC, kapelník v ruském vojsku (* v Bernar-

dicích).

ŠASTNÝ LUDVÍK, kapelník v rakouském vojsku (* 1823
v Praze).

ŠTPÁN A., barytonista v Nmcích.
TARABA KAR., hudebník v Rusku.
TEDESCO IGNÁC AMADEUS, pianista v Anglii, sklada-

tel (* 1817 v Praze).
TICHAEK |OS. ALOIS, saský dvorní operní a komorní
zpvák v Drážanech (* 1807 v Hor. Teplici).

TRAGY FR., flétista divadelního orkestru v Pešti (» 1832
v N. Bydžov).

TRESKOVÁ ROSALIE A KATINKA, houslistky.
TROPS JAN, kapelník u hraniár (* 1830 ve Vidho-

sticích).

TURBA VILÉM, kapelník v Rusku (* 1832 v Obiství).
ULM JOS., id. kru u sv. Ducha v Praze, skladatel

(* 1826 v Praze).

ULM FR., kritik, skladatel v Praze (* 1810 v áslavi).
ULLMANN FR., len divadelního orkestru ve Lvov (* 1819
ve Výškov).

UNGER JINDR., len stavovského div. orkestru v Praze
(* 1832 v Praze).

URBÁNEK JAN, houslista div. orkestru v Berlín (* 1808
v Knovizi).

VALENTA, uitel hudby v pruském Polsku.
VAŠAK JOS.,„ skladatel v Krakov, id. kúru v Samboru

(t 1808 v Civících).

VASÁK EMAN., úedník mag. v Praze, skladatel (* 1818
v Civících).

VÁVROVÁ ANGELINA, pianistka v Uhích.
VEJMELKA VÁC, kapelník v rakouském vojsku (* 1808

v Temošné).
VEIT VÁC. JIND, skladatel, iditel jednoty pro zvele-

bení kostelní hudby v Praze (* 1806 v epnicl).
VESELSKÝ PETR MIL., iditel hudby chrámové v Kutné
Hoe, skladatel, spisovatel (* 1810 v N. Knln).

VINOR FRANT., pianista v Odse (* 1825 v Divišov).
VINA FR., biblioteká u stavovského divadla v Praze,

skladatel (* 1786 v Bohdani).
VINA V. organista v Záheb, skladatel.
VITÁSEK JAN, id. kru u sv. Víta, skladatel (* 1771
v Hoíni).

VÍTEK JAN, kapelník v Emmaburgu v Nmecku.
VLEK FR., len div. orkestru ve Št. Hradci (* 1813

v Praze).

VOGL KA|ETÁN, skladatel, senit. id. kru u sv. Michala
v Praze (* 1750 v Koojedech).

VOGL FRANT., profesor konservatoe v Praze, skladatel
(* 1821).

VOJTCH |OS., id. kru v Kr. Hradci.

VOJTÍŠEK ANT., basista u sv. Víta, skladatel (* 1771
v Ratajích).

VRANÝ |OS., kontrabasista div. dvorního orkestru ve
Vídni.

VRAŠTIL M., uitel hudby v Petrohrad.
WEHLE KAR., pianista, skladatel (* 1825 v Praze).
WEHLI S., pianista.

WEISSOVÁ FILOMENA, provd. Gallmeierová, altistka
v Brn (* v Praze).

,

WELS (WEDELES) KAR., pianista skladatel v Americe.
WENDLER ANT, cisteiciák, ve Zbraslavi, skladatel.

W1NTERNIC, klarinerista u dvorní kapely ve Stutt-
garte.

ZEISCHKE IGN., komorní hudebník v Petrohrad (• 1824
v Podmoklech).

ZELENKA JAN, skladatel v Drážanech (* 1694 v Lou-
ovicich).

ZELENKA JAN, kapelník v Temešváru.
ZIMMERMANN VOJTCH, vojenský kapelník v Rusku

(* 1827 v Praze).

ZAVRTAL JOS., trompetista u rak. lodní kapely (* 1819
v Polepech).

ZAVRTAL VÁC, rak. kapelník v Terstu (* 1822).
ZVONA JOS. LEOP., skladatel, uitel varhanické školy

v Praze (* 1824 v Kublové).

DIVADLA iswsHlisileitlií-ji

NÁRODNÍ DIVADLO.

Churavost referentova znemožnila dosud referát o
znovunastudování Cajkovského „Pikové dámy".
Dnes post festm struné konstatování jest na míst, že
krásná hudba geniálního Rusa optn došla všeobecného
uznání a že nastudování bylo vzhledem k daným po-
mrm dobré. Starší pamtníci ovšem vzpomínali výkon
Florianského a Vykoukalové, nám mladším již neznámých,
nicmén Heman p. Durv a zejména hrabnka pí Pi-
vokové zaujala i ty, kdož pamatují „Pikovou dámu"
v prvotním obsazení. Zejména scéna u krbu pivedla
k platnosti smysl pro styl této zdatné umlkyn

Ti veery nikterak prmrné, ba spiše jedinen
nadprmrné, pipravila nám svými pohostinskými hrami
Marguerite Sylva, pvkyn vzácných kvalit hereckých,
plnokrevného espritu a hlasové ukáznnosti, jež je s to

nahradit! i tu a tam se jevící nedostatek svžesti orgánu.
Z postav pedvedených zaujala nejvíce její Carmen. Byla
nádhern promyšlená, originelní v detailech a jednotná
v charakteru. Pvecký pednes arie kartové byl vrcholem.
V partii dona José novým byl p. Dura. Sympatický vý-
kon, jenž potebuje jen vtší odvahy herecké a tu a tam
jistjší intonace, aby mohl býti uznán docela.

Otázka poteby buffového tenora dospla, jak se zdá,
slibného rozešeni vp. Lebedovi, jenž se zdarem uvedl
se jako Vašek v „Prodané nevst". Porovnávati výkon
jeho s pedchozím, nezapomenutelným výkonem p. Krs-
singovým, bylo by nejvýš nemístné. Každý má své vlastní

nuance — a to práv jest chvályhodno u p. Lebedy, že
nekopíruje slep, ale samostatn tvoí. To potvrdil i jeho
Skivánek v nov obsazeném „Tajemství". Tato aro-
krásná opera uvedena znovu v repertoár s tak hluným,
opravdovým a srdeným úspchem, jakého si opravdu
zaslouží. Byl to jeden z veer, na nž se nezapomíná :

veer plný piety, plný rozarování, ryzí krásy a radosti v hle-

dišti i na jevišti. Nové obsazení jest nesmírné vhodné; za-

ujali v nm místa : p. Huml (Malina), p. Pollert (Bonifác),

p. Chmel (Zedník), pí. Pivoková (panna Róza). Z dí-
vjších p. Burian, p. Štork a sl. Ungrová zstali. A bylo

by zbyteno vru zvlášt rozebirati Jednotlivé výkony,
jež ideáln zapadaly v rámec celku, vedeny jsouce ví-

tznou taktovkou Kovaovicovou. Kdyby však pece
nkomu ml pisoudlti palmu veera, tož sl. Ungrové
a p. Burianovi. Smetanovy melodie v jejich reprodukci

sálají krásou, hejí citem a jímají oduševnlostí. Kéž usly-

šíme „Tajemství" te hodné asto I Zdenk Knlttl.
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MSTSKÉ DIVADLO NA KRÁL. VINOHRADECH.

EmmerlCh Kálmán, autor populárních „Podzimních
manévr", uveden na vinohradskou scénu nejnovjší svojí

prací, operettou „Veselý král" (Der kleine Kónig). Co
na této práci je opravdu pkného, jest její vzdálenost

ode všeho triviálního a jakýsi pídech seriosnosti, jímž

celá práce je prosycena. Neníf autor nové této operetty

tak zcela ve vleku vídeských vzor a nestíhá své ku-

plety a ensemblové scény tak šablonovitým stihem jako

dnes už Fall. Kálmán zachovává se v mnohém ohledu

istším — a to iní jeho práci do jisté míry sympatickou.

Rozumí se samo sebou, že libretto jest tu vždycky vo-

dítkem. A libretto „Veselého krále", a není prosto vad,

pece není v niem všední, v niem sprosté. A to je

velké plus.

Vyprávti dj operetty zavádlo by píliš. Jen lze po-

znamenati, že dj jest pevahou vážný, snad až píliš

vážný na operettu. Živel humorný zastoupen tu dvma
figurkami, tanenicí a dobrodruhem, na nichž závisí úspch
veselejších scén.

Nechci na tomto míst uvažovati, zda obsazeni no-
vinky bylo ve všem nejšfastnjší. Jsou tu subjektivní ná-

zory a záliby, které nutno vylouiti z objektivní kritiky.

Ale konstatuji rád, že provedení bylo velmi psobivé.
Mne nejvíce zaujala hudební precisnost sl. Durasové,
jež zaslouží opravdu zvláštního uznání. Umlkyn tato

dokazuje skutkem, že i operetta mže býti reprodukována
s hudební stránky umlecky. Také prósa slenina je vzorná.

Z ostatního ensembl nejvíce o úspch se piinila
sl. Laušmannová a p. Šašek, jehož Huk je figurka

velmi podaená. Operettu nastudoval a svže ídil kapelník

p. Piskáek, režisérem scény byl p. Marek. Výprava
byla splendidní. Úspch hluný. Zdenek Knittl.

1 KONCERTY
eská Filharmonie zakonila nedlní koncerty sym-

fonické optným provedením Beethovenovy deváté. Slovní

ást objevila se tentokrát v novém eském rouše. Správn
deklamovaný peklad obstaral pan J. Novák. Sola pe-
vzaly známé vynikající síly domácí : paní M. Musilová,
pani B. Tmová a pánové M. Stork a J. Karbulka. Sbo-
rová ást nastudována panem J. Kikou v Pražském Hla-

holu. Provedení bylo skvlé, a jako již po mnohokrát ídil

je p. dr. Zemánek optn z pamti. Zejména záilo Scherzo
a poslední vta. Deváté pedcházela ouvertura ku Goet-
heov truchlohe „Egmont" a drobotiny ze „Zícenin At-

hénských": Charakteristický „Sbor derviš", barvitý „Tu-
recký pochod" a „Pochod se sborem". Úast pi tomto
koncert byla veliká, sí Smetanova byla plna. K tene-
finimu koncertu, jejž poádají každoron lenové „eské
Filharmonie" po ukoneni hlavní ásti saisony, zvoleny
letos symfonie Pathétická od ajkovského a Pátá Beetho-
venova, zvaná symfonií osudu. Ob skladby tkvi pevn
v repertoiru eské Filharmonie a jsou vždy zlatými heby
jeji úkonnosti. Man se vtírá otázka, neznaila-li volba
obou symfonii nejistý osud naší Filharmonie. Peji i eské
Filharmonii i nám, aby z tchto pochyb vyšla vítzn.

Smíchovská „Šestnáctka" smle kráí na vytené
dráze vped, uhajujíc estn postavení dobytého mezi
našimi nejlepšími sdruženími. V koncert poádaném ve
prospch spolku „Komenský" ve Vídni, za úastí eské
Filharmonie, ízené p. dr. V. Zemánkem, provedla adu
novinek autory vnovaných pod znamenitým nacviením
pana R. erného. Prvá ást poadu byla cele vnována
skladbám J. B. Foerstera. Lyrika našeho vídeského skla
datele lenm „Šestnáctky" svdí. |e znát jak rádi jeho
vci zpivají, jak chutnají všecky ty jemné akordy, jak se
mazlí s tmi astými pianissimi.

Slovy kratinká, ale hudebním zpracováním do znané
délky rozvedená skladba „Odkud kam" honosí se zdravé
vedenou polyfonií. iní velké požadavky na rozsahy hlas.
Celou výstavu svých pedností ukázala zde Šestnáctka.
Uhlazené výše tenor a kovové znjící hloubky bas, dlouhý

dech, vše technicky ušlechtile srovnáno a vypllováno, roz-

umné nasazování a rozvinování tónu, takže pvci ne-

klesají, to vše ukázalo se v tomto sboru. Zde dokázali

lenové Šestnáctky, co umjí, a dlužno doznati, že úrove
výkonnosti sboru je znané vysoká.

Dalšími novinkami byl výborné deklamovaný „Veer"
od Jos. Procházky a K. Hoffmeistera Jízda smrti". Prof.

Hoffmeister našel si text, jenž by ukonejšil jeho touhu po
tónomalb u Jeana Moréasa v pekladu Vrchlického. D-
sledné podmalovává a charakterisuje jednotlivé okamžiky
básn, vystihnuv vrn líenou náladu. Uživá orchestrální

praxe, nkde je úsený, nkde opakuje, ale iní tak o-

dvodnn, a dociluje pravdivé pedstavy jízdy píšerného
jezdce za skueni vtru a ostatní hrzné scenerie. 1 zde
znlo vše ist a kulat a nebylo znát nejmenšl stopy

únavy.
Ve Smetanov „Písni na moi" dali se svésti asi dva

jednotlivci k silnjšímu nanesení prsního tónu ve výši,

kde toho není teba.

K provedení v Nár. divadle
žádejte u všech knihkupc,

u pokladny a biletá v Nár. div.

eský text

tru™
za

Klavírní výtah na 2 ruce K 3*60. ~ Klavírní výtah

se zpvy K 4*80 žádejte v hudebním závod

mOJmfR URBÁNEK U PRHZE.

Tam, kde je tolik mladistvé míry jako v Šestnáctce,

není podobné úsilí ku prospchu. Každý jednotlivec musí
se podrobit úpln zdárnému vedeni ceiku, aby nerušil ani

v nejmenším jeho zdárné výkony. I nadšení nutno po-
drobit disciplin. Pidaný Novákv „Kyjov" potvrdil hned
na to pohotovost sboru.

eská Filharmonie vystídala pvce známými sklad-

bami svého repertoiru: J. B. Foerstra „Mé m.ádí", J Suka
„Fantastické scherzo" a V. Nováka „Slovácká suita", a

tšila se pozornosti posluchastva peplujícího prostornou
sí Národního domu smíchovského. Bylo by jen žádoucno,
aby dochvilnost byla pesnji dodržována. Poad zaal o

pl deváté a konil o pl dvanácté Na pravidelného ná-

vštvníka koncert je to mnoho. Pnina nevzí sice celá

v innosti poadatele, nýbrž též v malém potu služeb-

ního personálu v šatnách, jež nenže rychle obsloužit

v poslední okamžik došlé obecenstvo, ale dala by se

snad odstranit a obejít. Vždy jsme se to také v Praze
nauili. Bohumil Vendler.

eské kvartetto vyhradilo pátý veer jubilejního

cyklu poádaného na pimét své dvacetileté innosti cele

hudb slovanské, nesoucí zjevný ráz národní povahy.
Z ruských skladatel vyvolen Petr Ilji ajkovský. Hrán
jeho kvartett z F-dur, op. 22. A se asto pedhazuje
ajkovskému, že dal na sebe psobit tuze hudbou zá-

padní Evropy, musí každý nepedpojatý poslucha uznati,

že velká ást jeho tvorby vyrstá pimo z hudby ruské.

Tam, kde se schyluje k svému Idu, je ist ruský.

Líí-li ovzduši šlechtických salon, je elegantní a pí-
buznost tvorby jeho s francouzskými skladateli je odvod-
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nna skuteným pofrancouzštním salon tchto. A podobn
je zdvodnn i exotický ráz jeho prací opírajících svj
vznik o poznání hudby národ jižních a východních.

Tato rznorodost jednotlivých podnt jeví se i v pí-
tomném díle nesoucím všechny stopy práce svého mistra.

Prvá vta je celá vytvoena z motiv lidových, druhá je

ohlasem vybraného panského života, tetí je pravá dumka
a tvrtá je uvita z exotického taneního motivu a národní
písn. Veliké komorní umní mistrovo, jsouc podpoeno
dokonalou úinností práce thematické, staví jej na jedno
z nejpednjšícn míst.

Další dv díla vnována zakladatelm náší hudby.
Bedicha Smetany „Z mého života" a Antonína Dvoáka
G-dur kvartett, op. 106., jsou díla, k nímž asto se naše
slavné sdruženi vracelo, jsou srostlá s jeho inností.
„Z mého života" rozšiovalo slávu tvrce eské hudby
po vlastech v dob, kdy opery mistrovy netšily seJešt
všeobecnému uznání. Úspch tento ale vyvolalo eské
kvartetto, jež všude a všude musilo dílo toto uvádt.
Ješt dnes slýcháme vzpomínky starých zasloužilých osob,
jak tklivými slovy líí dojem prvého poslechu tohoto
veledíla. Dvoák je vedle Beethovena nejhranjším ko-
morním skladatelem u našeho kvartetta vbec a to po
zásluze, nebo útlou domácí kvtinku hudby komorní roz-

vtvil v arovný háj, jehož kráse obdivuje se celý vzd-
laný svt.

Téhož veera vyvrcholily ovace v nadšenou boui
radosti. Kvartettistm podáno tvero pohár na trvalou
upomínku.

Poslední koncert jubilea uvedl díla nejmodernjší.
K tm náleží také kvartett D-dur, teprve nyní u nás v širší

známost vešlého Francouze Césara Francka. Znamenité
dílo s arovným Scherzem, rhapsodickým Finalem a nám
tak známé znjícím Larghettem bylo nedávno hráno a
psal jsem pi té píležitosti o nm.

Vítzslava Nováka opus 35. s velkolepou fugou vol-

ného ruchu na míst úvodní vty a Fantasií nahražující

Allegro a Scherzo a ku konci opt ustupující vt
fugové — tento mohutný projev nové cesty hledajícího

domácího prkopníka — byl právem zaádn na vrcholný
bod vývoje kvartettní hudby.

Z nmecké tvorby moderní uveden Max Reger. Jeho
Es-dur-kvartett, op. 109., je hudbou programní. Zejmým
dkazem toho jsou dva živly již v prvé vt uritou
charakteristikou rozlišené. Smlým, násilným pokrao-
váním dociluje dojmu rznosti nálad. Jsou to píící se

drsné klamné závry psobící svou cizotou jako nové
smycové tleso, odlišující se od ostatní ásti skladby.

Je to jeho touha po rznobarevnosti skladby. Pitvorné
Scherzo a dvouživelnost Andante rovnž ukazují na
hudbu uritý obraz líící. Teprve vta poslední vrací jej

do nárue oblíbených jeho starých forem. Fuga zahajuje
finální vtu, ustupuje Adagiu a vyvrcholuje mohutným
závrem bachovské veleby.

Zbývá povdt, jak naši oslavenci shostili se obrov-
ského úkolu, jímž si sami vetkli nejkrásnéjši vavín ve
skrán. Hráli jako vždy dokonale. Rozumí se, že i po-
slední den obdržel každý jednotlivec po vnci a palma
celku že nescházela.

Peji mladým jubilantm, aby ješt mnoho ku sláv
vlastní i eské hudby piinili. Bohumil Vendíer.

Í@B KRITIKAHl
„Vzpomínáme Vás." Trochu pozd, pes to ješt

vas, dostává se nám do rukou píležitostná publi-

kace, vnovaná eskými spisovateli a umlci balkán-
ským bohatýrm. Redakce hudební ásti podjali se
pánové Hoffmeister a Borecký a skuten podailo se

jim snésti nkolik dobrých moment. Jest jinak publi-

kace, kterou vele doporuuji, zdailou snškou
hudebních fascimil, z nichž buiež jmenovány: Roz-
košný, Vymetal, Trneek, Vítzslav Novák (motiv z „Pana"),
Chvála (motiv z opery „Záboj"), Suk (ernohorská uko-

lébavka), Káan, Spilka, Bautzký, Klika, Ostril, Hoff-
meister, Piskáek, Horník, J. B. Foerster, Stecker, Bradá
a Dvoák.

Z pracovník našeho listu súastnili se dnes bohužel
již zesnulý B. Kalenský a VI. Knittl v ásti textové.

V hudební pak Vendler a Zamrzla motivem Komthura
z op. „Don Juan", dojista význaným, zajímavým zhudeb-
nním tohoto starého námtu. *

V. H. J.

iBttsnat KONCERTNÍ ruch 1811GKI81

Paka Nová. „Jarní koncert" „Hlason" dne 13. dubna.
Í.Novák: Ranoša, ballada (smíšený sbor). 2. Dvoák:
Z biblických písní . 3, 8 a 5 (pí Vlková). 3. Souek

:

Cikánova píšalka (ženský sbor). 4. Novák : Pan : a) prolog,

b) hory, báse v tónech pro klavír (p. Vlek). 5. Palla

:

Z eských tanc, ada III., Furiant (mužský sbor). 6 Novák:
Ballada dtská a Billada horská (pí Vlková). 7. Klika:
Polka jede (smíšený sbor osmihlasý). Dirigent Vilém
Fiala.

Plze. Hudební akademie první eské státní reálky
dne 5. dubna na oslavu 251etého, ásten 50 a 641etého
trvání ústavu. Provedou studující ústavu ízením Norberta
Kubáta. Poad: 1. Kubát: Na Plze. Mužský sbor. 2. Proslov
od prof. Lad. Brtnického. 3. a) Bed. Smetana: Chanson
du soir. b)_ Prof. Platon Bauer : Hymnus pro housle a
klavír. 4. ihovský : Moravské národní písn pro smí-

šený sbor, barytonové solo a 4 runí prvod klavíru.

Barytonové solo Vratislav Lukas. 5. Kubát : a) Melodie,

b)Gavotta, c) Píse veerní, d) Humoreska (sbor houslist).

6. a) Dr. Ant. Dvoák : Moravské dvojzpvy. Op. 38.

s prvodem klaviru, b) Novák: Nešasná vojna. Ballada

pro smíšený sbor se 4runím prvodem klaviru. 7. Dvoák

:

Houslový koncert A moll s prvodem klavíru (pp. Ing.

C. N. Kubát a Ing. C. Josef Vavinek). 8. Malát : Zpvy
lidu eského, pro mužský sbor s prvodem klavíru.

Praha. VII. Representaní koncert „Podprného
spolku nevidomých" v Praze dne 12. dubna. Poad

:

1. Ryllei: Písaha lesa. Mužský sbor. (Pvecký kroužek
Sokola Žižkovského.) 2. Novák: Mj máj. (Pan Ludvík
Horálek ) 3. Schubert : a) Pobyt (Labutí zpv), b) Ty mj
Jsi klid. (Paní Vilma Fleischhansová.) 4 Smetana : Z do-

moviny. (Pan Karel Kriegelstein.) 5. Andersen-Joachim :

a) Ballada, b) Tanec vil. (Pan Stanislav Suda.) 6. Cajkovský :

a) Jen kdo touhy tíž . .
.,
b) Suda : Vznik a zmar, c) Fibich :

Loreley. (Paní Vilma Fleischhansová.) 7. Suda : a) Ballada,

b) Ecloga. (Pan Karel Kriegelstein.) 8. Andersen-Joachim:
a) Impromptu, b) Varianitones drólatiques. (Pan Stanislav

Suda.)
Víde. Zpváky spolek „Slavoj" provede dne 13. dubna

poprvé ve Vídni operettu: „Skvlá partie" od Karla Hašlera.

Hudbu složil Emilian Starý. Režie: p. Bok. Nastudoval a

idí m. sbormistr p. František Volánek.

UPRÁZDNNA MÍSTA
1. Profesora komposice a kontrapunktu na var-

hanické škole v Brné.
2. Mstského kapelníka v Náchod.
3. iditele kru v Lužné. Bližší v redakci t. 1.

4 iditele kru ve Zdounkách na Moravé. (Okresní
msto.)

5. Varhaníka v Perov na Morav.
O místech sub 4. a 5. bližší na farních úadech.

RUZNE ZPRÁVY
* Berliozovu dramatickou symfonii „Romeo a Julie",

jež naposledy v Praze byla dávána ped 50 lety, pi
3001etém jubileu Shakespearových narozenin ízením
Bedicha Smetany, pipravuje za úasti vynikají-

cích sólist eská Filharmonie a sice hned po-
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átkem píští koncertní salsony. Studováni jeho v-
nuje se mimoádná pée. Pihlášky pijímá z ochoty
hudební závod a konc. idltelstvl Mojmfra Urbánka
v Praze.

* Státní zkoušky z hudby. Žádosti do 25. dubna
t. r. na iditelství c. k. státní zkušební komise hudební
Praha III. (c. k. místodržitelství).

* Píští hudebn paedagogický kongres má být!

uspoádán r. 1916 ve Vídni.
* Ubaho Pacchlerottl ml premiéru v Turin vTeatro

Regio svojí operou „Svtec" na text langariniho.

•Josef Stránský, proslulý americký dirigent, provedl

v tináctém koncert Filharmonxké spolenosti v Novém
Yorku též své skladby, které dle „Heraldu", „Tribune",

„Sun", rEvening Post", „American" a j. list mly veliký

úspch, jedná se o písn symfonické s orchestrem : „Východ
msíce" na text Avenariuse a Hebbelovo „Requiem", které

komponoval pro hluboký hlas a orchestr. Zpivala paní

Schu mannová-Heinková.
* Slavnost Saínt-Saensova bude v kvtnu ve Vevey.

Staiký skladatel súastni se slavnosti. Hráti bude Pava-
revski. Gustave Doret bude slavnostní dirigent.

* „Boris Godunov" pipravuje se na Metropolitan

Opera House v Novém Yorku. Berlínské listy dovolávají

se provedeni tohoto významného díla i v berlínském hu-
debním centru.

* „Germania", opera Franchettiho, pijata byla iditelem
Erhardem do nové opery v Hamburku. Déj její hraje se

r. 1813 a poítá s úspchem letošních centenárních slavností.

* C. k. spolenost vídeských hudebních pátel vy-

pisuje cenu 2000 K na nejlepší komposice v intencích

vnování slavnostního komitétu L. Beethovena v r. 1870,

v upomínku prvého provedení „Deváté" a Mše v r. 1824

v KSrntherorchestru. K soutži pipuštna jsou všecka
odvtví: opera, oratorium, kantáta, symfonie, koncert,

sonáta. Poátek soutže je vypsán na 27. bezna t. r.

(výroí smrti Beethovenovy) a koní 16. prosince t. r.

(výroní den jeho narozenin). Konkurovati mohou žáci

kteréhokoliv oddlení c. k. akademie pro hudbu a drama-
tické umni, nebo ti, kdož v 10 pedcházejících letech

žáky konservatoe vídeské byli. Konkuruje se jen jedním
dílem, partiturou beze jména, možno oznaiti mottem,
které budiž též na obálce pipojeného listu s adresou vy-
znaeno. V jue zasedají : Robert Fuchs, Graedener, Heu-
berger, Hirschfeld, Kremser, Mandyczewski, Schalk.

Možno se též informovati o soutži v konkurenním sta-

tutu, který zasílá spolenost hudebních pátel ve Vídni.

z nakladatelství m
Jos. B. Foerster: Pís.e klas pro smíšený sbor na

slova jar. Vrchlického, a eská znlka pro mužský sbor
na slova J. V. Sládka. Vydal a tiskl V. Kotrba v Praze.
Foerster, tento jemný básník tón, má dnes nepehledné
ady ctitel, zvlášt ve své tvorb vokální, a budou to

jist opt naše pvecké spolky, které i toto jeho nové
opus radostn uvítají.

•tailli mmmi
Ikolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ls. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,
ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,
koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,
lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A SVHOl/É v Hradci Králové.

Nejdokonalejší hudební nástroje ze deva i kovu.

memmss,
FGRSTEROVY KLAVÍRY
FSRSTEROVA PIANINA
F&RSTEROVA HARMONIA
dostat! lze ve viechlepiich skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvo. továrny V LCBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.

Zaloieno 1859. ZaloZeno 1859.

........

Alir.PEtROF
HRADEC KRÁLOVÉ
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=HUDBA=
Pedaná nevsta.

Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 1 K. Pro housle solo K 1.20. Pro
2 housle K 1.60. Pro housle a klavír 2 K. Pro
2 housle a klavír 3 K. Textovní knížka 40 hal.

V studní.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 50 hal. Pro housle solo 60 hal. Pro
2 housle K 1'20. Pro housle a klavír K 1 50. Pro
2 housle a klavír 2 K. Textovní knížka 20 hal.

Hymny slovanských národ.
Pro klavír s podlož, textem orig a es. od
E. Krause. Pouze 50 hal. Pro orch. 4 K.

Pro dechové nástroje K 4'50.

1. Bulharská. '2.-3. ernohorské (dv)

.

4. Srbská. 5. eská. 6. Moravská. 7. Sloven-
ská. 8. Slovinská. 9. Chorvatská. 10.-11. Polské.
12. Ruská. 13. Lužickosrbská. 14. Francouzská.
(V žádném 'konkurenním vydání není 14 hy-
men, proto žádejte výslovn vydání naše.)

Vftzstvi Slovanstva.
Hymnický pochod fod E. Starého. Pro piano 80 h.

Pro 1 nebo '2 housle 60 hal. Pro orchestr 2 K.

Pochod vítz.
Oficielní pochod spojenc balkánských od A 1.

Macáka, král. kapelníka v Sofii. Pro orchestr

K 2 — . (Novinka.)

Z písn do pisn.
Tré postupných vínk ku poteb pi poáteném
vyuování klavírním. Upravil Em. Veselík.
Sešit I. 20 eských nár. písní s textem K 1'—

.

Sešit II. 20 eských nár. písní s textem K 1*20.

Sešit III. 30 nár. písní s textem a hymen K 1*50.

Skladby pro piano po 50 hal.
(Každé jednotlivé íslo stojí 50 h, dvojité 1 kor.

atd.) 1.-2. Prodaná nevsta. Sms. 3.-5. Kovaík,
Album oblib, popvk. 6. V studni. Sms. 7.-9.

Carmen. Sms. 10.-12. Hoffmannovy povídky.
Sms. 15. Hymny slovan. národ. 16.

Kmoch, Album pochod. 17.-18. Album oblib,

písní. 19. Sletové album sokolské. 20. Ni zisk,

ni slávu. Sokolská sms. 21.-22. Kraus, Trans-
kripce na oblíbené písn.

Operní smsi pro piano po 30 hal.
Troubadour. Traviata. Rigolleto. arostelec.
Tell. Don Juan. Kouzelná flétna. Afrianka. Hu-
genotu. Dcera pluku. Bílá paní. Poustevníkv
zvonek. Fidelio. Romeo a Julie. Oberon. Figa-

rova svatba. Sen v noci svatojanské a mn. j.

(Seznamy podrobné zdarma.)

Ouvertury pro piano po 30 hal.
Kdybych byl králem. Fra Diavolo. Fidelio. Nor-
ma. Carmen. Bílá paní. Židovka. Car a tesa.
Sen v noci svatojanské. Halka. Don Juan.
Figarova svatba. Kouzelná flétna. Lazebník. Tell.

arostelec. Oberon. Leonora 1/3. Hugenotti a

mn. j. (Seznamy podrobné zdarma.) Seznamy
hudebnin zdarma. Zakázky vyizují se vždy

obratem pošty.

Hudební závod - Antiquariát - Obchod s klavíry

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv palác.

|
Nové písn

|

Práv vySel III. seSit HASLÉHOVY:
„&TAROPRAŽSKÉ".

OBSAH: 1. Než jablo odkvete. 2. Na velko-
pevorském námstí. 3. Píse o kocourovi. 4.

Ztracená láska. 5. Vojenská.
Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy

po 20 haléích.
Sbírka I.: Pro jeden hlas s prvodem piana neb
kytary K1'60, orchestr nebo dech. hudba K3'60,
mužský sbor K 1'20. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Po starých zámeckých schodech.
2. Ty petínské strán. 3. Zvoneky v Loret.
4. Píse o ztraceném vneku.

Sbírka II.: Pro jeden hlas s prvodem piana
nebo kytary K 1'60. Pro orchestr nebo decho-
vou hudbu K 3'60. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Když nad Prahou se veer uklání.
2. Kdyby ty's mi chtla dát. 3. Není lepší

jako z jara. 4. Vdávala se jedna panna. 5.

Panna Veronika.

Nové! PÍSNIKY ZE STARÉ PRAHY
od Baláka a Provazníka.

Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy
po 20 haléích.

1. V Malvazinkách. 2. Na kohoutku svatovít-
ském. 3. Pan Anton. 4. V zlaté studni. 5. Hi-
storie o znudném mládenci.

II. vydání TULÁCKÝCH PÍSNIEK
od HaSlera a Frlmla

pro zpv a piano 3 ko.
1. Tulácká. 2. Sedí slípka na bidélku. 3. Oženil

se starý dudák. 4. Vítr fouká.

Novinka! KDYŽ JSEM VANDROVAL...
Písniky v národním tónu pro zpv a piano na

slova Zavadilova, sjožil Em. Starý.
Cena 2*40.

1. Louení 3. Stesk.
2. Cestou. 4. Psaní.

5. Návrat.

Novinka! pfiSN O MÉ MILÉ Novinka!

s prvodem piana. Složil Rud. Vašata.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té vaší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 3'—.

ZE ZAŠLÝCH DOB.
Chansony s prvodem piana od Rady a

Pospíšila.
1. Když ženil se náš mladý pán.
2. Ta naše slena ze zámku.
3. Náš mladý pán, je hezký pán.

Cena K 2'—.

:: Velký výbr krásných, melodických a vd- :j

ných písní. Kabaretní literatura písová ::

•• rovnž v bohatém výbru. Seznamy zdarma.

Hudební a klavírní závod — Antiquariát

Mojmfr URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv Palác.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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Dr. JOSEF MAREŠ

:

PADESÁT LET TRVÁNÍ .UM-
LECKÉ BESEDY«.

V této stati jednalo se mi o posouzení innosti

„Umlecké Besedy " se stanoviska naprosto nestranného,

jak na ni hledí nkdo z pekrásného daleka, nkdo,
kdo nemá v Praze žádných osobních styk s dneš-

ními representanty hudebního života, kdo ale pes
to sleduje tento život do detail. Pl století této

eské instituce umlecké patí minulosti, z toho ty-
icet let bylo dílem jiných lidí a deset let jejich osud
je dílem initel posud v ní vládnoucích.

Historie „Umlecké Besedy" a jejího odboru hu-

debního spjata je tsn s historií naší hudby. Ped
pl stoletím, kdy vlna národního probuzení vzedmula
síly všech vrstev eské spolenosti k intensivnjší

práci na poli národním, zrodila se také myšlenka
postaviti i umní do služeb vlasti. Byli to dr. Lude-

vít Procházka a Fr. Pivoda, kteí podali iniciativu

k založení „Umlecké Besedy". Dnes zakládání um-
leckých institucí leží svými cíly stranou od národní

práce. Tenkráte tomu bylo jinak a tak se stalo, že

všechny ty tenáské Besedy, Zpvácké spolky atd.

hrají v probuzení a emancioaci eského života roli

ohromn dležitou. Tak tomu bylo také s „Umle-
ckou Besedou", v níž spojení práce umlecké a

osvtové s prací národní bylo první podmínkou.

eský život hudební v letech šedesátých byl ve
stavu žalostném, ba tžko vbec mluviti o njakém
eském hudebním život. Nebylo koncertních insti-

tucí, nebylo hudebních nakladatel, nebylo vbec
nieho, kde by mohl klíící zárodek naší hudby pro-

niknouti na svtlo Boží. Mli jsme od r. 1862 eskou
operu v Prozatímním divadle, ale nemli jsme e-
ských oper.

V založené „Umlecké Besed" mlo býti zastou-

peno krásné umní vbec, pi emž ovšem cesty

každého odboru umleckého byly jiné. Odbor hu-
dební vytkl si za cil pstování pedevším naší

eské hudby. S poátku ovšem nebylo smr, byly

to pouze slibné zaátky a „Umlecká Beseda" a její

vdcové mli také plné pochopení pro vše, co jevilo

poctivou snahu a práci, a proto všemi silami tyto

zaátky podporovali. Tenkráte byl hudební odbor
„Umlecké Besedy" opravdu stediskem všech e-

ských hudebník. I v letech pozdjších, kdy i u nás

hlásily se k životu nové smry, byla „Umlecká
Beseda" nestrannou ochránkyní každého pravého

umní všech smr. Jak jinak také mohlo by býti

tam, kde praví umlci, ryzích charakter (Smetana,

Dvoák nebo Fibich), byli vdci a pedními pracov-

níky. (Viz „Dalibor" ro. 35., str. 68: Dvoák
v „Umlecké Besed".)

Ubohé naše pomry koncertní ukázaly samy,

jakou cestou nutno se bráti a tak prvními cíly „Um-
lecké Besedy" bylo provozování pedevším eské
hudby a pak popularisování všeho hudebn cenného.

Propagace uritého smru nebo neplodné theoretiso-

vání bylo pedem vyloueno. Prvá desítiletí trvání

„Umlecké Besedy" jsou bohatá iny. Je to pede-
vším zízení (na návrh L. Procházky) sboru smíše-

ného a orchestru v letech šedesátých, a pak dále

zízení Pivodovy ,.Pvecké Akademie" v letech

sedmdesátých. Tato zízení byla pro Prahu významu
pímo neocenitelného. Nutno zde poukázati na pro-

vedení Berliozovy symfonie „Romeo a Julie", Lisztovy

„Sv. Alžbty" (r. 1866) a konen „Hudební Aka-
demie" slovanské (r. 1869). Nemén dležitou udá-

lostí bylo poádáni, dle myšlenky Smetanovy, „Abo-
nentních koncert" (r. 1864— 1865).

Koncerty ty bohužel pro nedostatenou úast
obecenstva zanikly. Avšak již r. 1869 byla tato my-
šlenka znovu uvedena v život pod jménem „Filhar-

monických koncert" a r. 1873 založen „Filharmo-

nický spolek".

Nejvtším a nejdležitjším inem „Umlecké
Besedy" bylo však utvoení „Populárních koncert",
v nichž od r. 1886 až 1902 skuten soustedn
byl hudební život eské Prahy. Tvrcem jich byl

Velebín Urbánek, jehož plodotvorná innost poa-
datelská zapsána v „Umlecké Besed" písmem ne-

smazatelným.

Když založena byla „eská Filharmonie" s ohrom-
nou adou svých koncert, pestaly koncerty popu-
lární existovati.

Veliký význam mlo také poádání koncert
„Orchestrální jednotou", ale i tu rozbíjela se um-
lecká snaha o netenost obecenstva, které dokázalo,

že není o nic pokroilejší, nechalo-li tyto koncerty,

zrovna jako r. 1865 za Smetany, zaniknouti. Kon-
certy „Orchestrální Jednoty" byly poslední význam-
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nou inností koncertního života. Za posledních 10 let

pešla umlecká práce do rukou kruh mimo „Um-
leckou Besedu" stojících.

Je samozejmo, že založením „eské Filharmonie ",

„Spolku pro pstování písn", rzných orchestrálních

jednot, odeknutím úasti orchestru Národního di-

vadla na produkcích „Umlecké Besedy" poádaných,
význam této valn klesl. Nejsou to však jediné pí-

iny onoho úpadku. Za poslední desítiletí hudební

odbor „Umlecké Besedy" projevoval dvojí innost:

„Poádání koncertních veer" a innost „vydavatel-

skou". Poádání koncertních veer mohlo by bez

odporu pinésti našim hudebním pomrm mnoho
prospchu, kdyby bylo vedeno rukou schopnou.

Program, provádný již v poátcích „Umlecké Be-
sedy" za Smetany, t. j. uvádní dobré hudby do-

mácí všech smr, rovnž tak hudby cizí, po-

skytl by hudebnímu odboru široké pole innosti.

K jeho provádní bylo by ovšem zapotebí ne úzkého
obzoru a jednostrann zaujatých initel.

Tyto podmínky nebyly však hudebním odborem
vždy plnny a to je hlavni píinou, pro hudební

produkce „Umlecké Besedy" za poslední desítiletí

ztratily úpln na svém významu. Za doklady neteba
jiti daleko. Kolik asu zmaeno bylo peasto bez-

ohledným propagováním tak zv. nejmladší generace,

která de facto sestává ze ty nebo pti zcela pr-
mrným nadáním obdaených zaáteník. Uvádní
zaáteník bylo by rozhodn inem zasluhujícím

nejvtšího uznání, kdyby z jejich kruhu nebyla vy-

louena všechna jména, stojící mimo pomr pátelský

Mx£aáFli2£ FEUILLETON vít

VÁCLAV VEDRAL:

KORNEL STANKOVI.
Prvního hudebníka a skladatele srbského, Kornela

Stankovia, jehož zásluhy o vývin hudebního umní
v Srbsku teprve nyní zaínají se patin ceniti, mžeme
právem nazvati otcem srbské hudby.

V dob, kdy srbský národ neml ani jediného zp-
váckého spolku, kdy jediná vojenská dechová hudba
v Blehrad byla hudební všechno, kdy národní píse
upadala v zapomenutí, Kornel Stankovi zaal pracovati.
Se zápalem dvacetiletého jinocha napsal své první skladby
církevní a první úspch dodal mladému muži odvahy, aby
na zaaté dráze vytrval. Vášniv pilnul k melodiím svého
národa, pracoval, pobádal, radil, tvoil, obtovav i své
zdraví. Ale práce jeho vykonala svoje poslání. On založil

první zpvácký spolek v Blehrad, ímž byl uinn první
krok v samostatném pstni hudby v Srbsku. Mnozí, a
ze zaátku nedvivé pohlíželi na snahy Stankoviovy,
pesvdili se o velikosti a vznešenosti idel mladého
Srba-hudebnika a postavili se ochotn po bok svého
krajana, pomáhajíce zdatn šíiti zájem o pravou hudbu
a potírati všechny zastaralé pedsudky, které, bohužel,
nejsou ješt docela vymýtny. Dobrý však zaátek pece
nese ovoce, které, a uzrává pomalu a ídce, dokazuje,
že Stankovi nepracoval nadarmo.

Kornel Stankovi narodil se v Budapešti 31. srpna
r. 1831. Akoliv rodie jeho byli nezámožní, dali svému
synu dobré vychování. Nžná máti a dobrá Srbkyn, ko-
lébajíc svého malého Kornela, zpívala mu srbské písn,
zvlášt církevní, a malý Kornel, od kolébky nžné vy-

k poadatelm koncertních veer. Specialitou hudeb-
ního odboru je propagování „mladé Vídn".

Také pro tento in nelze se nadchnouti, nebo
dvod k tomu nemáme pražádných. Hudební odbor
patrn dvod ku své lásce k vídeské hudb ml
a tak se stalo, že „Umlecká Beseda" provádí bez-

významné pokusy vídeské, zatím co na piklad za

Mahlerem musl hudební Praha jiti do kruh soukro-

mých. Této, ne práv umleckými dvody diktované

lásky k Vídni, typickým píkladem je však letošní

oslava padesátiletí „Umlecké Besedy".

Zde jej! program

:

I. Slavnostní pedstavení vNárodním
divadle; B. Smetana: Libuše.

II. Veer cizích novinek. C. Ansorge, C.

Debussy, M. Reger, R. Réti, A. Schonberg, E. Wel-
lesz, K. Zoltan (klavírní skladby a písn). Klavír R.

Réti (Víde). Zpv sl. E. Svcená.

III. Veer eských novinek. R. Karel,

J.
Kika, J. Kunc, V. Štpán. Úinkují: zpv E.

Fuchs (Berlín), housle K. Hoffmann, klavír I. Kundera,

V. Štpán, Roman Veselý.

IV. Varhanní koncert prvý výhradn vno-
vaný eským skladatelm. U varhan B. Wiedermann.

V. Vydání klavírního výtahu prvé eské opery

Drátenlk od Fr. Škroupa.
Stžejním bodem bylo tu provedení „Libuše".

To je však oslava velice pohodlná. Národní divadlo

ochotn provedlo repertoirní Smetanovu operu a hu-

dební odbor je tomuto pedstavení pítomen. Zvláštní

chováván, pilnul celým srdcem a duší k tm táhlým,

plným koloraturních ozdob, melodiím, které jsou v národu,
pro svou viru tak nadšeném, více zakoenny než svtské
zpvy národní.*)

Akoliv již v prvních letech studia na gymnasiu byl

znám jako dobrý klavírista a výtený zpvák, touha jeho,

v hudb se zdokonaliti, zdála se nevyplnitelnou. Uiti se

hudb pokládáno bylo tehdy i v zámožných srbských ro-

dinách za veliký luxus a státi se hudebníkem z povolání
bylo nedstojné. Ale Stankovi, a od mnohých byl zra-
zován, vytrval.

Pevná vle zvítzila! Roku 1847 na velikononí pon-
dlí pišel Kornelovy rodie navštívit! zámožný píbuzný,
a ten, mile pekvapen pokroky mladého Stankovie, pi-
slíbil svou pomoc. Téhož dne ureno bylo, že Kornel do-
studuje sextu a po prázdninách pjde do Vídn studovat!

hudbu. Sen mladého nadšence byl vyplnn a od toho dne
zasvcen je život Kornela Stankovia srbské hudb.

tvrtého roku pilných studii ve Vídni ml Stankovi
první a pro jeho další tvorbu rozhodující úspch, jehož

docílil svým prvním pokusem skladatelským, harmonisaci

národních srbských mešních písní.*) Na Velikononí svátky

*) Ješt dnes najdeme v Srbsku mnoho lidí, a to i na
vsích, kteí umjí zazpívati celou liturgii (mešní písn
pravoslavného obadu), ale národních písní svtských
umjí jen poskrovnu neb vbec zazpívati nedovedou.

*) Mešní písn srbské, v staroslovanském jazyku,

zpívaly se do té doby a zpívají se ješt tam, kde zp-
vácký spolek není, neb nepstuje církevní hudbu, a to je

na mnohých místech ješt, jednohlasn. S obou stran

oltáe jsou stolky „pévnice"; za pravou „pévnicí" zpvák
„pevik" zane píse, ostatní zpváci se „chytnou", jak

kdo umí: bu unisono anebo nkterý z nich „pomáže",
t. j. pomáhá, zpívá druhý hlas, pi emž celá ada pa-

rallelnlch kvart neb kvint není nic neobyejného.
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pozornosti zaslouží bod II., t. j. „Veer cizích no-

vinek". O skladbách tu provedených nechám mluviti

hudebního referenta Ant. Šilhaná, lena hudebního

odboru „Umlecké Besedy" a hlavního jejího funkcio-

náe. („Národní Listy" ze dne I. dubna 1913):

„(Koncertní veer „Umlecké Besedy".)
Oslavným podnikm „Umlecké Besedy" piadil její hu-

dební odbor ti koncertní veery, z nichž prvý ml
programem svým dokumentovat zájem odboru o mo-

derní hudbu cizí. Program veera tohoto, pevážn
klavírní, vykreslil nkolik vzájemn zcela odlišných

umleckých portrét a seznámil nás i se jmény, která

nám až dosud byla cizí. K tmto poslednjším ne-

ítám ovšem Konráda Ansorga, jenž i jako skladatel

v našich koncertech je znám. Jeho sonáta z A-dur,

kterou poad byl zahájen, vykazuje hojn krásných

jednotlivostí, tže vydatn ze zvukových schopností

nástroje, ale v celku spíše zajímá, než pesvduje a

unáší. Drobné piegy Regerových klavírních opus 46.

a 82. jsou pouhé tísky z dílny umlcovy a pi tom

pece podávají ukázky jeho individuality, projevujíce

ji v harmonice i klavírním stylu. První ze tí klavír-

ních skladeb Arnolda Schonberga, vydaných jako

opus 11., psobí pi prvním poslechnutí jako snška
harmonických kuriosit, tu zajímavých, tam pímo od-

puzujících. Je-li v této skladb Schonbergov njaké
vnitní logiky, netroufám si rozhodnout. Já ji, dozná-

vám oteven, po jediném vyslechnuti nepostehl.

Šest rukopisných skladeb (op. 19.) jsou pouhé híky,
okamžikové nápady, které díve doznívají, než se

v nich poslucha ponkud orientuje. O bohatý zvu-

r. 1851 byla ve Vídni konference pravoslavných církevních

hodnostá. Patriarcha Rajaic improvisoval ve svých ko-
mnatách kapli, v níž ped zapoetím konferencí s oužena
mše — sv. Liturgie. Na tuto mší pišli všichni hodnostái
a mnoho jiných pravoslavných knží, kteí meškali ve
Vídni jako hosté svých církevních pedstavených. O pe-
kvapení, jaké jich oekává, nemli ani tušení; proto také

bylo ono tak mocné, že se nemohli zdržet! slz. Na mši
uslyšeli prvn, místo jednohlasého, neuhlazeného zpvu,
zpv sborový. Ani sluchu viti nechtli ! Prostá, ale milo-

zvuná narmonisace Stankoviéova rozechvla srdce všech
a s utajeným dechem nasloucháno bylo božským zvukm
sboru. Tak zbožn zpíváno a posloucháno nebylo nikdy.

To, co poslouchali, popové neslyšeli dosud ani v kathe-

drálách pravoslavné církve v Budapešti, v Novém Sadu,
ba ani v Blehrad!

Úspchem první své práce povzbuzen, Stankovi
zaal komponovati novou „Liturgii", zase dle národních
zpv kostelních a píštího roku, opt na Velikononí
pondlí, mše ta zpívána s velikým úspchem v eckém
kostele ve Vídní.

Mocný protektor Stankoviúv, patriarcha Rajai, do-
poruil mladého skladatele blehradskému patriarchovi,

srbskému metropolitovi Michalu a tento pivítal Stanko-
via s nadšením, ve všem mu horliv pomáhaje. Pícho-
dem Stankoviéovým do Blehradu nadšeni byli mnozí in-

teligentní Srbové a nejvíce populární Milan Milovuk,
který se Stankovidem založil první srbský zpévácký spo-
lek. Sám Milovuk byl pedseda a sbormistr nového
spolku a se svými nadšenci, nedbaje uštpaných pozná-
mek neuvdomlých zpátenik, zpíval Stankoviovy cír-

kevní písn každé nedle v blehradském chrámu.

První leta byla práce velice tžká. Bylo potebí
železné vle, první tento pvecký sbor udržeti. Milovuk,
nadšen pro hudbu, pracoval nenúavn a vytrvalosti do-

kový kolorit je Schonbergova hudba klavírní chudší

oproti jeho sextettu a kvartettu. Maar Zoltan Ko-

daly zajímal ve svých tech klavírních skladbách

(op. 2.) živosti a osobitým rázem hudby, z níž hlá-

sila se zjevn vlast skladatelova.

Za to ve skladb „Angelus" od Egona Wellesze,

skladb v každém smru krotké a nenovotáské, ne-

bylo lze osobitost autorovu postihnouti. Cl. Debussyho

duchaplná suita „Childrens Corner", která koncertní

veer U. B. uzavírala, nebyla pro nás novinkou. Pan
dr. Rudolf Réti (Vfdeák, rodilý v Srbsku) pedstavil

se nám jako klavírista velmi inteligentní, jenž s láskou

a nadšením interpretuje modernisty, jemuž však

vrcholné vybroušení klavíristické dosud chybí. De-
bussyho suit zstal ledacos dlužen. Jako skladatele

poznali jsme dra Rétiho z jeho ty písní (opus 3.),

v nichž zpvní hlas šastn vyrstá za obratu a ná-

lady slova; za to klavír inil na mne dojem, jako

by vtšinou jen proto tu byl, aby soulad slova a

tónu rušil. Obecenstvo, jemuž podán malý obrázek

nových smr a pokus v hudební komposici, stálo

oproti této cizí modern vtšinou bezradn."

K tomuto posudku pipojuji pouze : Nejen obe-

censtvo stálo proti takové cizí modern bezradn,

ale každý nepedpojatý stál tu v úžasu ped tímto

programem a jeho tvrci. „Umlecká Beseda"

potebovala ku svým oslavám Retiho, Schonberga,

Zoltana, Wellesze.

Opravdu, smutná to oslava, vzpomeneme-li, j ak
oslavovala „Umlecká Beseda" svá dívjší jubilea.Tam,
kde nutno bylo provésti nkteré ze stžejních dl

kázal, že spolek zaal slibn zkvétati. V roce 1857 po-
zval Milovuk, cít se churavým, Stankovia do Blehradu
a piml jej, aby se ujal spolku. Stankovi nahlédl, že
vzrstajícímu sboru potebí je ihned pevné ruky, zstal
v Blehrad a pt let úspšn ídil zpvy kostelní, uspo-
ádav mimo to též adu prvních koncert. Tou dobou
založeno bylo více pveckých sbor v Srbsku, nebo
Stankovi nepestal pobízeti ku vytrvalosti a sám kde
mohl, aspo radou pomohl.

Le nemoc pekazila plány, které zstaly vtšinou
nedohotoveny a Stankovi, pedav taktovku Davorinu
Jenkovi z Lublan, odešel na léeni do Vídn. Jenko byl

dstojným nástupcem a piln v zapoatých plánech Stan-
koviových pokraoval. Stankovi, zotaviv se, zstal
ve Vídni a tam s nov založeným sborem poádal kon-
certy, na jichž poadu byly mimo skladby ruských skla-

datel též jeho nové skladby; koncerty tyto byly u obe-
censtva slovanské národnosti velice oblíbeny.

S dobe vycvieným sborem chtl Stankovi pod-
niknout! cestu do Ruska, ale zákená nemoc se vrátila a
pekazila znovu plány. Tentokráte však nadobro. Tžce
nemocen opustil Stankovi Víde a uchýlil se do svého
rodišt, Budapešti, kdež na velikononí pondlí r. 1866

zemel.

*

Temné nebe srbské hudby osvtleno bylo první

hvzdou na velikononí pondlí; v tentýž významný den
po devatenáctileté apoštolské , cest hvzda ta uhasla,

ale nebe se již nezatmlo. Úinsk pilné a namáhavé
práce Kornela Stankovia zanechal na nm svtlou ce-

stiku, která, bude-li vdcem následovníkm velikého

srbského hudebníka-vlastence, nepivede jich na scestí.
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Smetany, Dvoáka nebo Fibicha, Handla, Bacha nebo
Beethovena, tam provádí se diletantské výtvory
Zoltana Kodaly-ho nebo Egona Wellesze.

Veer eských novinek pinese ovšem, až na na-
daného, pohíchu málo hraného Kunce, jména v „Um-
lecké Besed" oblíbená. Mže-li býti úpadek hudeb-
ního odboru „Umlecké Besedy" pípadnji dokumen-
tován.

Vydavatelská innost hudebného odboru, pokud se

týe laciného vydávání eských hudebnin, jmenovit
klavírních výtah oper, potkala se s plným zdarem
zajisté nejen morálním, ale také hmotným. Byl-li

tento hmotný úspch odvodnním, nemže býti proti

tomu námitek, jde-li ruka v ruce s úspchem um-
leckým.

Hudební odbor vydává také hudební list („Hudební
Revue"). Také proti tomuto nebylo by námitek,

kdyby tento list plnil program, jaký orgán veej-
ného umleckého sdružení plniti má, t. j. nestranné
hájení pouze umleckých zájm. Je tomu
tak?

Rozhodn nel List nese v ele jména „Ste-

ker" a „Hoffmeister", to však jsou pouhá jména
svou vážností ve svt umleckém bez odporu listu

prospívající, de facto veden je ale list lidmi jinými,

lidmi, u nichž nemže býti ei ani o njakém
umleckém pesvdení, ani ojiných vynika-
jících vlastnostech.

Jedním z nejdležitjších úad redakních je za-

jisté úad hudebního referenta divadelního
nebo koncertního. A to je práv stránka, kte-

rou v „Hud. Revue" nutno nazvati naprosto nedo-
statenou.

Zde vládne diletantism v nejširším toho slova

smyslu, Je tedy také „Hud. Revue" vrným odleskem
toho umleckého, lépe eeno neumleckého, zmatku,

který panuje v hudebním odboru samém.

Rozháranost, která je ostatn dnes píznanou
vlastností tch etných kroužk a jednot praž-

ských, mla by býti „Umlecké Besed" a jejímu hu-
debnímu odboru záminkou k nové práci.

K tomu je však zapotebí úplného perození
celého „hudebního odboru".

Aby nebyla „Umlecká Beseda" zbytenou, je teba,
aby hudební naše veejnost obrátila k ní svoji po-

zornost. Za poslední leta však tato veejnost patrn
u vdomí bezvýznamnosti „Umlecké Besedy", pustila

ji se zetele, ímž opanováno bylo toto sdružení

živly nepovolanými. Dnes, kde kdo z povolaných se

ji straní.

Ku perození „Umlecké Besedy" nepostaí však
pouhé vystídání jmen, nebo patronance vlivných

osobností, zde teba také skutené práce, jinak

tato kdysi slavná instituce dospje k neslavným
koncm.

Víde, v dubnu 1913.

VLADIMÍR BORVKA:

GUSTAVA MAHLERA „PÍSE
O ZEMI".

V pozstalosti Mahlerov nalezeny byly, jak známo,
dv úpln dohotovené symfonie a mimo n tetí, jejíž

dokonení umlci smrt pekazila.

Držíme-li se chronologického poádku, jest první ze
zanechaných dl „Píse o zemi" (Das Lied von der Erde),
Mahlerem symfonii pro tenor a alt (pípadn baryton)
zvanou.

Dilo toto vzniká bezprostedn po dokonení osmé
symfonie, tedy roku 1906. Mahler nedal ji však provozo-
vati díve, dokud by nebyla známa jeho „osmá", jejíž

znalost pokládal za nutnou k pochopení toho, co ekl
v „Písni o zemi". Jest tato tedy vlastn devátou sym-
fonii Mahlerovou, a jím samým tak oznaena nebyla a
skutená devátá symfonie ješt pozdji vznikla. Toto dilo

filosofického ducha Mahlerova jest jakýmsi protjškem
k osmé symfonii. Proti hymnickému jejímu tónu, proti

mocn vypjatému orchestru a v dsledku toho i velmi
poetnému sboru, vytvoeno zde dílo rázu hluboce intim-

ního, ímž vysvtluje se podstatné zjednodušení orche-
strálního tlesa a zastoupení lidského hlasu dvma soli:

tenorem a temnjším altem (barytonem.)

Sledujeme-li vzestupnou kivku umní Mahlerova,
mžeme íci, že v osmé symfonii dosáhla svého vrcholu.

Zdálo by se tedy, že umlec jest u kýženého cíle svého,

u své vysnné vidiny, že cítí se šastným. Avšak v jeho
pochybované povaze neexistuje pojmu „štstí", nýbrž jen

stálý bol jest mu údlem, než rozumjme dobe, nižádný,

abych tak ekl, Mendelsohnovský svtobol, nýbrž jakýs
hrdinný zármutek, jenž v nejvnitnjším nitru ví pece jen

o svém štstí.

Za text svého díla použil Mahler sbírky: „Die chi-

nesische Flóte", pebásnni to staré ínské lyriky od
Hanse Bethge ovšem s nkterými zmnami.

tyi básn této sbírky pocházejí od Li-Tai-Po, klas-

sika ínského básnictví, jenž žil v 8. století.

Tato orientální poesie musila zvlášt Mahlera lákati,

vystihujíc onu zvláštní spojitost mezi radostí a smutkem,
o niž svrchu bylo eeno.

„Píse o zemi" skládá se ze šesti samostatných zpv
pro tenor a alt (po tech pro každý hlas, stídav ped-
nášených.)

Mahlerovi byl totiž lidský hlas hlasem každého živého
nástroje, vynikající nad tento svou schopnosti modulaní
a hlavn pedicí vše ostatní darem ei. Doplují zde
slova hudbu. Mahler pracoval s hlasem lidským jako

s každým jiným hlasem orchestrálním, bera ovšem ohled

(což pirozeno) na jeho rozlohu a pirozenou povahu.
Nelze si snad mysliti, že „Píse o zemi", jest jen 6

písní spolu spojených. To jest rozdlení pouze zdánlivé

a formální. Pihlédneme-li blíže, vidíme zcela zejm šesti-

vtou symfonii: Mezi první vtu
i
a hloubkou svou drtící

vtu závrenou postaveno obvyklé andante a vty rázu

scherzového.

1. Das Trinklied vomjammer der Erde
pro tenor. A moll.

Ti strofy, z nichž každá koní stejným refrainem, jsou

oddleny orchestrálními mezihrami. Po mocném ryku

hoen a krátkém trylkovém motivu devných nástroj,

ozve se v houslích, podporován harmonicky celým or-

chestrem, základní motiv tvaru viol

Viola

jenž celou skladbou se táhne a v nesetných variacích se

vyskytuje. Obsah textu zpívaného je asi tento: Vše chce

se radovati, býti veselo, než kdo pováží, jak dlouho trvá
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náš život?! Ani sto let. Ohlédni se: Tamo na hrob
v msíní zái sedí divoce se smjící — opice. Nuž jen

pijme — radujme se. „Temný jest život, temna smrt", zní

výstražný refrain po každé strof.

2. Der Einsame im Herbst pro alt D moll.

Podzimní mlhy váli se po jezee. Zemdlenost, una-
venost spoívá na všem. Šelest houslí (con sordino)
v pianissimu se zvedá a opt znaven (ermlidet) klesá.

Hoboj zpívá naíkav rythmicky zmnný základní motiv.

Srdce jest unaveno, jen malá vzpomínka na záivé léto,

plné krás a kvetoucích kvtin oživuje ponkud hudbu,
zde tak suggestivn psobící! Než v záptí dostavuje se
únava vtší prvé. Toužím po klidu. Ješt jednou, napo-
sledy vzchopí se celý orchestr: „Slunce lásky, nechceš
mi více zasvitnout!?" Mamo, vše upadá v žalnou bez-
nadjnost.

3. Von derjugend. Tenor B-dur.

Vta bezstarostné a naivní veselosti, vnovaná rovnž
jako dv následující veselému žití. Uprosted malého je-

zírka na ostrvku stojí malý pa vil Ion z bílého a zeleného
porcelánu. Obloukovitý most vede k nmu. V nm dlí

moji pátelé. Vše odráží se ve vod a stojí na hlav.
Radost psobí dívati se na tento pevrácený svt, v nmž
není nic tragického. Zpv doprovázen jest veselou me-
lodií fléten.

4. VonderSchonheit. Alt G-dur.

Mladé dívky trhají na behu kvty lotosu. Zlaté
slunko usmívá se na n, odrážejíc se ve vod. Celý or-

chestr jásá, zazní fanfáry trubek a roh. Bicí nástroje
víí a ve svižném rythmu nastupuje veselý motiv (Marsch-
mássig ) Tempo stále se zrychluje : chlapci hrají si to na
svých koních. Náhle tempo se zmírní. Nejkrásnjší dívka
vysílá toužné, dlouhé pohledy za hochem. Z temných oí
jejich vyšlehuje blesk lásky

5. Der Trunkene im Friihling. Tenor A-dur.
Allegro. Keck, aber nicht schnell, nadepsáno jest tempo
této humoristicko-ironické vty.

Je-li život jen snem, na soužit a trápit se jím? Piji

pokud mohu, po celý den. Usínám — zdá se mi, že slyším
ptáka na strom pti. Ptám se, je-li jaro. Pták cvrliká:

jaro je tu ! A není tu vskutku, co mi po tom : usnu
opt. Podivuhodn rythmicky zmnn tu základní motiv,

znázorující zpv ptactva.

6. Der Abschied. Alt C moll — C-dur. Dstojný
závr, jenž psobí tak podmanivým dojmem, zaíná tž-
kými údery (velké C a kontra C) v basách, harfách, rozích
a kontrafagotech, tamtamem ješt temnji zbarvenými.
Hoboj pináší brzy následující thema

:

Tžce

Slunce zapadá za horami. Tžké stíny uléhají do
údolí. S nebe msíc šíí své bledé svtlo. Vání vtru lká

ve vtvích. Vše chystá se k odpoinku. Znavení lidé vrací

se dom, aby ve spánku hledali ztracené štstí a mládí.

Sám a sám oekávám pítele, abych se s ním roz-

louil. Po mkkém trávniku obcházím s touhou. (V or-

chestru tklivý zpv flétny, doprovázený mandolinou a
harfou.)

Následuje delší mezihra orchestrální, mluvící k nám
tak výrazn, že i bez zpvu chápeme mystickou náladu
veera.

Znovu poíná alt svj recitativ. Opouštím svt, kde
nekynulo mi štstí. Putuji do své domoviny. Nikdy víc ji

neopustím. Hledám klidu pro své srdce, jež klidn oe-
kává poslední okamžik. Klid ten trvá vn vn.
(Ewig.)

Celé dílo koní v pianissimu, neukojené, vn ne-
ukojené.

Význané Mahlerovo dílo mli jsme píležitost po-
slechnouti na symfonickém koncertu ve zdejším novém
nmeckém divadle 3. t. m. Obtížného toho úkolu ujal se
oddaný žák Mahlerv výborný Zemlinsky, povzbuzen
úspchem loského roku provozované VIII. symfonie a

možno íci, že se mu velice zdail. Až na nkteré nevy-
rovnanosti orchestru, jež vysvtlíme nestálým složením
orchestru divadelního, stála reprodukce na vysoké úrovni.

Obtížná sola zpívali : pan William Miller od vídeské
dvorní opery, pvec velmi lahodného hlasu, vzácn ško-

leného. Umlecké vskutku bylo jeho piano a mistrné uží-

vání falseta. Pí Phillipi zhostila se rovnž velice estné
svého namáhavého a dlouhého partu.

Návštva byla také z eské strany velmi etná.

Prohlášení.

Po tímsíním otálení uveejnil p. Zdenk Nejedlý ve
svém asopise místo dkaz, že drze nelže, snšku zlo-

myslných a nízkých klep, podepsaných pp. Burianem, Be-
nonim a paní Maturovou. S odporem jsem se vždy od-
vracel od zákulisních pomluv a bylo by pod mou dstoj-
ností i v tomto pípad initi výjimku. Neodpovídám
z toho dvodu na tyto „ušlechtilé" projevy a podotýkám
k informaci našich hudebních kruh pouze následující:

1. Pan Burian byl lenem Národního divadla pouze první
rok mé divadelní innosti. Do zkoušek, jak známo, ne-
chodil. Výjimku inily obyejn jen zkoušky závrené a
tu bylo po ertech málo asu, abych byl mohl na p. mezi
„Tannháuserem", „Lohengrinem", „Daliborem" atd. dávati

„slabosti Dvoákovy hudby dramatické" lenstvu k lepšímu.

lenstvo by se bylo podkovalo, abych takovými ped-
náškami prodlužoval zbyten zkoušky. Z Dvoákových
oper byla p. Burianovi pidlena pouze partie prince

z „Rusalky", kterou s nechutí pevzal, v den premiéry
dne 30. bezna 1901 tém ped pedstavením odekl a

teprve 1. kvtna t. r. poprvé a naposled odzpíval. Partii

tu studoval s ním p. Picka, zkouškám na „Rusalku", jichž

se p. Burian ped premiérou súastnil, byl pítomen vždy
mistr Dvoák. A nyní se ptám, kdy a kde mohl pan Bu-
rian slyšeti, jak jsem dával lenstvu „slabosti hudby Dvo-
ákovy" k lepšímu ? Ostatn pan Burian, který se stal

saským poddaným a nyní ve vídeských listech*) o sob
opt tvrdí, že jest „ein guter Oesterreicher" a „Kunstler
mlt deutscher Erziehung", jest nejmén povolán a má
nejmén práva, aby se do eských záležitosti míchal.

2. O p. Benonin a paní Maturové staí každému ne-
pedpojatému tenái tchto „ušlechtilých" projev uv-
domiti si jen pomr, v jakém se oproti Národnímu di-

vadlu v pítomné dob nacházejí a již pouhý tento fakt

pouí dkladn každého o pohnutkách, které zpsobily, že
jdou ruku v ruce „v pátelském objetí" (cožlza doby je-

jich innosti u divadla vždy nebývalo) do boje za oistu
p. Zdenka Nejedlého ... Po zpsobu propuštných e-
ledín a služek, kteí z domácnosti svých zamstnavatel
vynášejí klepy dokonce po devíti letech (!), chopili se péra
a namoili je do kalamáe naplnného nízkými pomluvami,
aby veejnosti dokázali, jak „hanebn" jsem se oproti

Dvoákovi jako chef opery choval. Paní Maturová dále

prohlašuje sebe za ctitelku mistra Dvoáka a líí, jak byla

pi zkouškách mým chováním trapn dotena ! Na druhé
stran ale šlechetné primadonn nevadily a dosud nevadí
docela nic sprostoty, jimiž p. Zdenk Nejedlý a spoleníci
po leta veejn tiskem Dvoáka uráží a zlehuji a neui-
nila to, co by byla opravdová ctitelka mistrova ui-
nila, kdyby byl k ni pišel p. Zdenk Nejedlý shánti di-

vadelní klepy : neukázala mu dvée . . .

Nejzajímavjším ze všeho ale jest, že pro lživé tvrzeni

p. Nejedlého „o zboží, jež do Národního di-
vadla nesmi", se nepokouší ani p. Nejedlý, ani ta fa-

mosní „trojice" podati dkaz a jest nyní zjevno, že

*) Viz „Illustriertes Wiener Extrablatt" ze dne 13. t. m.
lánek „Der gekránkte Burrian".
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v pípad „Armidy" stal se vdecký kritik a histo-
r i k obtí divadelních klep a v shora uvedeném pípad,
že dopustil se vdom drzé lži.

V Praze, dne 16. dubna 1913.

Karel Kovaovic.*)

V asopise „Smetana" (. 16.— 17.) praví komorní pvec
p. Karel Burian, že „Kovaovic dával v sálech a na je-

višti Národního divadla Dvoákovy slabosti v hudb dra-
matické svému byzantinsky pikyvujícímu okolí s obdivu-
hodným cynismem k lepšímu", a p. Z. N. tvrdí pod arou,
že mám „podrobnjší dokument v této vci v ruce". Pro-
hlašuji, že není mi nic známo o pod. výrocích p. Kova-
ovice v sálech a na jevišti Národního divadla, tím mén
o njakém „dokumentu v této vci".

Dostudování a dirigování „Armidy" bylom pidleno
z toho dvodu, že p. K K. poátkem ledna vážn ochu-
ravl a na radu lékaskou byl nucen nastoupiti dvou-
msíní dovolenou.

V Praze, dne 13. dubna 1913.

František Picka, m. p.

1. Není pravda, že v dob lenství p. Burianova
u Národního divadla v Praze ani potom pan Kovaovic
dával v sálech na jevišti Národního divadla Dvoákovy
slabosti v hudb dramatické k lepšímu. Stvrzujeme toto

jako úastníci operních zkoušek.
2. Je nepravdou, že pi studiu „Armidy" vyjadoval se

p. Kovaovic ped veškerým lenstvem Národního divadla,

že jest to dílo píšerné. Výrok takových jsme neslyšeli.

3. Jest nepravdou, že pi orchestrálních zkouškách na
„Armidu", jimž pítomen byl mistr Dvoák, se p. Kova-
ovic choval k mistrovi zpsobem urážlivým a ponižují-

cím. Nic takového jsme nezpozorovali a pozorovati ne-
mohli, ponvadž p. Kovaovic orchestrálním zkouškám
(vyjma zkoušku generální) pítomen nebyl.

4. Stejn nepravdou jest, že o poslední zkoušce se
oboil p. Kovaovic ped celým personálem na mistra,

který si pál nkteré zmny v reprodukci, slovy: „bute
rád, že se Vaše díla takhle dávají". Naopak jsme svdky
toho, že p. Kovaovic s nejvtší ochotou a možností pá-
ním, mistrem proneseným, vyhovoval.

V Praze, dne 14. dubna 1913.

Robert Polák, m. p. V. Kliment, m. p. Emil Pollert, m. p.

1. Jest nepravdou, že pan Karel Kovaovic v sálech

a na jevišti Národního divadla Dvoákovy slabosti hudby
dramatické dával k lepšímu.

2. Rovnž jest nepravdou, že p. Karel Kovaovic pi
orchestrálních zkouškách na „Armidu" se choval vi
mistru Dvoákovi urážlivým a ponižujícím zpsobem. Jest

naopak pravdou, že pan Karel Kovaovic orchestrálním
zkouškám, až na zkoušku generální, vbec pítomen
nebyl, a po dobu tchto zkoušek dlel na dovolené mimo
Prahu.

V Praze, dne 14. dubna 1913.

lenové sboru.

Následují podpisy.

Jest nepravdou, že chef opery pan Karel Kovaovic
pi orchestrálních zkouškách na „Armidu", se choval vi
mistru Dvoákovi urážlivým a ponižujícím zpsobem. Jest

*) Mj pomr k mistru Dvoákovi a k jeho operní
tvorb jasné a nad veškeru pochybnost osvtluje dstojné
a úspšné provozování jeho oper na Národním divadle.

Že nejsem slepým obdivovatelem všeho, co Dvoák
v opee vytvoil, jak to až nepíetným zpsobem in!
p. Nejedlý u len svého povstného spolku „vzájemn
se podporujících a obdivujících kritik a skladatel", jest

dkazem má úprava „D i m i t r i j e" a „Jakobína".

pravdou, že pan Kovaovic orchestrálním zkouškám vbec
pítomen nebyl a v dob tchto zkoušek dlel na dovolené
mimo Prahu. Jediné generální zkoušce poslední byl pí-
tomen p. Kovaovic, však není lenm nieho známo, že
by se byl na mistra oboil slovy : „Bute rád, že Vaše
díla takto se dávají".

V Praze, 13. dubna 1913.

lenové orchestru.

Následují podpisy.

Prohlašuji tímto, že v dob, kdy v Národním divadle
konány byly zkoušky k opee „Armida" nestal se pípad,
že by byl manžel mj dr. Antonín Dvoák pišel dom a
stžoval si na chování chefa Kovaovice, což jist by se

bylo stalo, kdyby byla k tomu zavdána píina se strany

Kovaovicovy.

V Praze, dne 14. dubna 1913.

Anna Dvoáková, m. p.

Pan Karel Kovaovic, chef opery Národního divadla,

ochuravl poátkem ledna roku 1904 silnou nervovou cho-
robou a musil se na mou dtklivou radu uchýliti k léení
na jih, kde prodlel déle dvou msíc.

V Praze, dne 14. dubna 1913.

Prof. Dr. E. Meixner, m. p.

181181131 DIVADLA M ilíiililílililí

CESKE DIVADLO V BRNE.

Sdlil jsem již krátce, že ke konci sezony proveden
byl cyklus eských oper. Byl vhodn sestaven i peliv
proveden. Ale jakési vtší nadšeni, jaké pozorovali jsme
ped lety pi provedení prvního cyklu Smetanova, nedo-
stavilo se tentokrát ani na jevišt, ani do hledišt. Vý-
jimkou bylo provedení „Libuše" za nálady všestrann po-
vznesené, pak „Jakobín" Dvoákv, s p. Krosingem v úloze
Bendy.

Vzhledem k mimoádnému významu, jejž takový
cyklus míti má, mlo všelicos jinak býti opateno. Tak
na p. v „Prodané nevst" zstalo vše pi obvyklém ob-
sazení, a je známo, že není vhodné ; distonování v sextettu

je pravidelným zjevem a dostavilo se i tentokráte. Také
Foersterova „Jessika" nesplnila oekávání ani tch, kteí
o jejím úspchu pedem pesvdeni byli. Je v ní mnoho
pkné, ušlechtilé hudby, ale nedosahuje zdaleka psobi-
vosti, jaké na jevišti žádáme; zstává pak v té píin
znan i za „Evou" téhož skladatele. Že ona a ne tato

provedena byla, stalo se však na mnohostrannou žádost
hudebních kruh, aby z pímého názoru mohl o díle

utvoen býti úsudek, jenž na základ odporujících si re-

ferát pražských možným nebyl. Velký úspch ml Dvo-
ákv „Jakobín" již v provedení ped cyklem. Ten zvýšen
byl nezmrn vystoupením p. Krosingovým v úloze Bendy,
jež mohlo by míti velký význam pro budoucnost jako
ukázka, jak velký rozdíl je mezi jemnou komikou operní
a hrubozrnnjší komikou operettní, která zpravidla karri-

kuje, kdežto ona pihlíží k zachování typu. Dvoákovy
„Tvrdé palice" vadny v poslední chvíli v cyklus místo
Ostrilova „Poupte", jehož provedení postavily se v cestu
nepekonatelné pekážky. Uslyšíme je na podzim. Dlužno
tu opravili pražský názor, že by bylo „Poup" prvním
pokusem na domácí pd, napsati operu na nezmnný
inoherní text. Janákova „Pastorkya", která byla též

v cyklu provedena, opt s pronikavým úspchem, je psána
také na nezmnný text dramatu G. Preissové a složena
byla mnohem díve, než svt zvdl o existenci Char-
pentierovy „Luisy".

Zdravá a svží hudba „Tvrdých palic" psobila ne-

odolateln na obecenstvo; vhodn pojila se k ní Blod-
kova aktovka „V studni", jejíž provedení velmi se líbilo.
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Ale starší pamtníci jsou pesvdeni, že práv tuto operu
slyšeli jsme u nás kdysi v provedení daleko dokonalejším
a stylovjším a mén operettním. Vítaným bylo provedeni
Fibichovy „Šárky", jež bylo vedle „Libuše" nejkrásnjším
pedstavením sezony. Konen pak byla pojata v cyklus

novinka této sezony, Kovaovicova opera „Na starém b-
lidle", která — jak referováno bylo — mla již v ped-
cházejících pedstaveních plný a zasloužený úspch, jenž

v cyklu dílu vrným zstal. Provedení „Libuše", jako za-

konení cyklu, bylo všestrann slavnostním a díla d-
stojným.

Pes nkteré nedostatky, jichž jsem se zbžn do-
tknul, byl prbh cyklu velmi pkný. Získal si tu zásluh

kapelník p. Winkler a skoro všichni sólisté. Podrobnosti
byly vtšinou již ocenny po provedení ped cyklem.
Zbývá tedy zmíniti se o „Libuši". A tu v první ad vy-
niká všestrann dokonalý výkon pí Svobodové v titulní

úloze, jehož psobivost znamenitým vystupováním byla

neodolatelnou. Slena Dostálova vzhledem k tomu, že
je zaátenicí, vyznamenala se pímo v úloze Krasavy.
Velmi cenné své vlastnosti pln uplatnila sl. Provazní-
kova v úloze Radmily. Úlohu Pemysla správn vystihl p.

Král. Pan Pivoka provedl Chrudoše s náležitou umírn-
ností a zpvn dobe — až na nkteré neklidné tony.

Lutobor p. Wildv byl hrou i zpvem zcela uspokojivý.
Nejmladší lenové naší opery, pp„. ezníek a Ólšovský,
vedli si v úlohách Radovana a Šáhlava také s plným
zdarem. V orchestru a sboru znáti bylo pelivou pí-
pravu a režisér p. Malý vykonal, co bylo v našich po-
mrech možno. — vs—

KONCERTY
Beethovenv veer poádalo ve stedu dne 9. dubna

„Pražské sdružení J. G. Hardera". Program zahájen byl

ouverturou k Egmontu, kterou s patiným hrdinským
akcentem sehrála eská Filharmonie za ízení dra Ze-
mánka. Pí Klára Musilová z Lidové opery vídeské za-
pla velmi zídka slýchané „Kláriny písn" a arii z „Fi-

delia"; pvkyn disponuje pkným istým sopránem,
který obzvlášt ve stední poloze vyrovnan zní. Clou
veera tvoilo podání G-dur koncertu slavným Lamondem,
jehož reprodukcí byla mocn vyzdvižena majestátní archi-

tektura díla. Veer byl ukonen vn svží pastorální
symfonií. E—n.

1GKÍ8J1031 dopisy mwm
Víde. Otto Erich Deutsch, mladistvý badatel

v archivu C. k. spolenosti hudebních pátel, má ve Vídni
již dobrý zvuk. Posledn pednášel v malém sále Spo-
lenosti 3. dubna, nathema: „F. Schubert a jeho pátelé".
K pednášce, jež konána byla ve prospch zchudlé netee
Schubertovy, nabyl bohatý materiál v archivu Spolenosti
a svojí znamenitou kritickou methodou, historickou vytí-
beností svoji látku probádal a intimní thema osvtlil do-
sud z netušené stránky. Schubert je mu dle Spechta
vným mládencem v hudb, kterého nazval sám Nietsche
ideálním hráem. Když se o nm mluví, oi se zjasní,

tvá stane se radostnou a usmvavou. Vedle Mozarta jest

on nejvtším nositelem radosti. Každý je mu oddán, každý
ekl by mu rád „ty". Mluví-li se o nm, nemožno nalézti
dostatených diminutiv, jako : Schubert!, das Meisterl, der
liebe, liebe Schubert-Franzl. Duše hned mluví vídesky,
doletí-li ji by jediný takt F. Schuberta. Ale jinak je

v nitru. Schubert sám o tom praví : Moje práce hudební
psány jsou bu rozumem nebo bolestí. Ty pak, jež toliko

bolestí jsou psány, zdá se, že nejvíce svt tší. —Jeho
p í s n I A znjí toliko z básníkova slova, nebo symfonií,
nebo z kvartett, jsou nejnádhernjší zázrak hudby. Schu-
bertovi myšlenky se jen inuly. Neml asu k tvrdým
disciplínám — pátelé jeho by mu jej ani nedali. asto

psal i osm písní denn. Stailo jen papíru magické zna-
ménko sdlit, aby vyjádil onen citový vzruch, jejž mu
diktovalo srdce a duše. Jeho písová produkce je svým
íslem pímo démonická. A pece nebyl dosti uznáván

;

zde vytýkali mu ustaviné tkání modulaní, tam zas za-
staralost i nemelodinost. Bylo to možno ? — Schubert
sám netušil, jak je velký. Pátelé jej v kruhu intimním
obklopili a ctili. Ale jedin tito. Byli to píznivci, jako
hrab Jan Esterházy z Galanthy, Kateina paní z Lácsných,
vlastni pátelé : pvci Joseph Barth, Jan Michal Vogl,

básníci, na jichž texty Schubert skládal: Jan Mayrhofer,
Josef ze Spaun, |an Karel Unger, Frant. z Bruchmann,
Jan Senn, Grillparzer, Sonnleithner. Malíi : Schurind,
Kuppelwieser a j. Byli to též úedníci, lidé vojenského
stavu. Líeny byly Deutschem zaátky Schuberthiany.
Svj výklad provázel Deutsch svtelnými obrazy, jichž

valná ást je uložena v archivu. Nescházel ani obrázek
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Klavírní výtah na 2 ruce K 3*60. — Klavírní výtah
se zpvy K 4*80 žádejte v hudebním závod

mOJmlR URBÁNEK U PRUŽE.

Schubertovy kavárniky, jeho brejlí atd. Praktickou ást
veera vyplnily skladby pro tento pátelský okruh. Písn
byly velice málo známy (Uraniová kletba, Noní fialky,

Mladík a Smrt, Touha atd. Zpíval je mezí jinými Alfred

Boruttau, s dokonalostí koncertního pvce. Ale lásku Ví-

deák rozperlil teprve lyrický mužský kvartett „Slavík"

s prvodem kytary. Prvá podoba známého Zastaveníka
z r. 1827 (ervenec) byla ukonením.

Vácslav Hanno Jarka.

KONCERTNÍ ruch
Litomyšl. Pvecký spolek „Vlastimil" a „Filharmonie

Litomyšlská" provedou dne 19. dubna Dvoáka: „Sva-
tební košile". ídí Betv Šastný. Sóla pí M. Zajíková,

pp. Jan Vandas a Old. Šastný.

Prostjov. Ticátýdruhý veer Hudebního salonu
„Besedy" dne 12. dubna. Poad: 1. Smetanovo kvartetto

Z mého života. (Recitoval p. R. Chýla ) 2. J. Suk : Idylky

pro klavír. (Sl. K. Kaiserová.) 3. Wagner: Sen Elsy
z opery Lohengrin. vSl. M. Schmausová ) 4. Godard:
Houslový koncert ís. 3. (Pan A. Gotz.) 5. Jindich : a)

Notturno ze Sn o lásce, b) Ukolébavka, c) Appasionato.
(Sl. L. Marišlerová.) 6. Fibich : Thema con variozioni

z klavírního kvartetta op. 11. (Pp. E. Ambros, A. Gotz,
V. Šádek a M. Krapka.) Klavírní doprovody : sl. M. Ha-
vránková, pp. Dr. V. Mrka a E. Ambros.
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Prostjov. Zpvní a hudební akademie spolku pro
podporu chudých žák c. k. stát. gymnasia dne 20. dubna.
Poad: Nápravník: Rodnému kraji, smíšený sbor s prv.
klavíru. 2. Bruch : Kol Nidrei, skladba pro violoncello.

(M. Krapka.) 3. a) Macan : Tichá noc, b) Kížkovský

:

Vesna, mužské sbory. 4. Fibich: Klavírní kvartetto op. 11.

(AI. Gotz, V. Sádek, MvKrapka, E. Ambros.) 5. Fibich: Zf>v
Pemyslv z opery „Šárka". (R. Chýla). 6. Sinding: Šu-
mot jara, klavírní skladba. (L. Vavruch.) 7. Dvoák: Žal,

mužský sbor s prvodem klavíru na 4 ruce. 8. Vieux-
temps : Houslový koncert . 4. (AI. Gotz.) 9. Novák

:

Ranoša, ballada pro smíšený sbor s prvodem klavíru
na 4 ruce. Prvody klavírní : sl. M. Havránková, L. Ho-
chová, K. Kaiserová, Zd. Klágová a p. L. Vavruch. Dirig.

id. Ez. Ambros.

Perov. Koncert ženského vzdl. spolku „Vlasty"
dne 13. dubna. Poad: 1. Vendler: Byli jsme a budem.
Mužský sbor (Perub). 2. Picka: Co krásy a kouzla.
Píse s orchestrem (pí A. Sikolová-Krátká). 3. Kika:
Moravské písniky. Dvojzpvy s klavírem. („Vlasta").

4. Wieniawski : Fantasie na „Fausta". Housle s klavírem.
(Sl. Zd. Kubešová.) 5. Wagner: Píse padlen, ballada
a sbor z opery „Bludný Holanan" s orchestrem. „Vlasta"
a soli (pí A. Šikolová-Krátká, pí Kl. Tichá, p. M. Lazar.)
6. Píse o sv. Grálu z „Lohengrina" s orchestrem. (M.
Lazar ) 7. Píchod hostí na hrad Wartburg z op. „Tann-
háuser". Smíšený sbor s orchestrem. („Vlasta" a „Perub").
Diriguje Ferd. Vank. Na klavír doprovázejí pp. Ed. Be-
níšek a j. Dostál.

Slaný. Koncert pveckého spolku „Dalibor" dne
27. dubna. Poad: 1. Vendler: Poheb v lese (mužský
sbor „Dalibora".) 2. Bruch : Koncert G mol (pp. A. Perman,
O. Nepomucký). 3. Novák: Slavnost lásky z Erotikonu
op. 46, . 6. L. van Beethoven : Adelaida op. 46. (pp. J.
Žlábek a Z. Polášek). 4. Wieniavski: Fantasie na motivy
z „Fausta" (pp. Perman a Nepomucký). 5. Liszt-Verdi:
„Rigoleto". Parafrase (p. O. Nepomucký). 6. Jindich : To
vdl bych rád. Ped západem. Nedbal: Dudák (op. 11.)

(pp. Jan Žlábek a Z. Polášek). 7. Nachéz : Ciganský tanec
(pp. Perman a Nepomucký). Dirig. Jos. Rezek.

I§|jig|!lg| HUDBA CÍRKEVNÍ
r^

J. C. Sychrova „Golgata" provedena pi duchovním
koncert na Velký pátek. Sola obsazena sl. Kotláovou,
žakou B. Jeremiáše, iditele hudební školy z . Bud-
jovic, a p. u. Bartošem. Dirigent iditel kru J. Píchá.

M PEHLED REVUI
„Der Merker" . 6. Princezna a její hraka (Richard

Specht). Carl Lafitte: Klassická operetta. — O kritice

(Hermann Meister).

Neae Musik-Zeltung . 13. Prof. Otto Urbach: Felix
Draeseke. — Starosti a nadje kapelnické (August Ri-
chard). — Tony Caunstet: O poetických pocitech repro-
dukujíciho umélce. — L. Andro: Alfred Piccaver. — H.W.
Draber: Gisela Springer. — Dr. Hans Schmidkunz: P-
vecká a hlasová cviení akademické mládeže. — G. Fi-
scher: Braillovo hudební písmo pro slepce. — Dr. Paul
Stefan: Gurrelieder A. Šchónbergra. — Koncertní pe-
hledy ze Strassburku a Mnichova.

Zeitschrlft der Internationalen Musik-Gesellschaft
. 6. Franz Dubitzký: Charakter akkordický u R. Wag-
nera. — P. Nettl: K Bachov mši H-moll. — Alfred
Schnerich: K djinám prvních mší Haydna.

Neue Zeitschrlft fr Musik . 14. Adolf Hagen.
K jeho odchodu od dra Georga Kaisera. — Hans Rich-
ter. K Jeho sedmdesátce. — Georg Gráner : Umni a as.
— Christian Sinding: Hudebni život v Christianii. — Prin-
cezna a její hraka (dr. Th. Helm). — Julius Schuch : Paní

Holda. Džbán lásky. F. Brandes: Beatrice a Benedict. —
Pehled.

Die Musik . 13. Dr. Wilibald Nagel : Cesta operní.
Poznámky k jejímu nejnovjšímu rozvoji. Oscar Bie :

Weber. — Alfred Ebert: Obsah sedmé symfonie Beetho-
vena. — Pehled.

Signále fur die musikalische Welt . 15. Dr. F.

Scherber: Hans Richter. K jeho sedmdesátce. Dr. Max
Steinitzer: Beatrice a Benedict od Hektora Berlioza. —
Karl Paulke: Meiningenské hudební slavnosti. — Pehledy
a zprávy.

Die Stlmme . 6. Max Ast : Methoda Jaquesa Dal-
crozza a její zhodnocení ve škole. — Dr. Hermann
z Pfordten : Richard Wagner a umni pvecké. — Karel
Dinner: Pvecké theorie a methody. — Josef Monas: jest

oprávnn náek o úpadku pveckého umní. — Dr. Georg
Muller: Rhytmická gymnastika Jaquesa Dalcrozza jako
cvieni tlesné. — Pehled.

Musikpádagogische Zeitschrift . 12. Dr. L. Rethi:

O zpvném hlasu a nosové resonanci. — Dr. Paul Mer-
sop : Hudební lidové bibliotheky v Rakousku a Nmecku.
— Dr. S. Mittelmann: Paedagogický zetel pi vyuování
hry houslové. Etc.

Musikpaedagogische Blatter . 7. Anna Morschowa :

L mezinárodní hudebné-paedagogický kongres. — Prof.

Herman Spiro : Instrumentální technika lidského hlasu. —
W. Rhenius: Pozorování pi hudebn paedagogické in-
nosti u Hortense Parenta. — Em. Ergo: Odkrytí nezná-
mých pedností našeho notového písma. — J. C. Lusztig :

Kritický pehled koncertní a operní. H.

UPRÁZDNNA MÍSTA
1. Profesora kontrapunktu na varhanické škole

v Brn. Skladatelé-dirigenti podejte žádosti na idi-
telství.

2. Vojenského kapelníka u 78. pš. pluku v Oseku
ve Slavonii. Absolv. konservatoe. Dotazy a žádosti
na pluk.

3. Místo iditele kúru ve Frenštát pod Radh. na
Morav.

4. iditele kúru ve Zdounkách na Morav.
5. iditele kúru v Lužné u Rakovníka. — Dotazy

a žádosti o poslední ti na farní úady.
6. Varhaníka v Perov na Morav. Bližší u far-

ního úadu neb iditele kúru apky-Drahlovského.
7. Místo mst. kapelníka v Náchod. Ron 1200

korun a hry a hodiny. Žádosti mstské rad.
8. iditele kúru na Louenci u Nymburka. Bližší

u farního úadu.
9. Kapelníka v Chorvátsku. Týž musí hráti na kí-

dlovku (es- Iarinet a první housle). Kdo hraje i var-
hany, má pednost. Služné 100 K msín. Za hraní
varhan 50 K msín. Vedlejší píjem 50 K més. Žá-
dosti do 10. kvtna t. r. na „Glazbeno društvo", Oto-
ac, Hrvatska.

Dotazy na kondiní odbor J. H. St.

Boh. Kašpar, Smíchov.

|S»H8l«3l!ie3l RZNÉ ZPRÁVY
* Prof. Richarda Figara stihla bolestná rána. Dne

13. t. m. skonil nadjný svj život po tžkém utrpení

jeho syn Richard Pemysl Otakar, žák pražské
konservatoe v mladém vku 19 let.

* V Curychu zpívala pí Debogisová Dvoákovy
„Cigánské melodie".

* Pi Beethovenových slavnostech v Bonnu od
27. dubna do 1. kvtna úinkuje eské kvartetto.

* Klavírní škola Ludmily Jelínkové (Karlín, Pa-
lackého tída . 70 n.) poádá dne 20. dubna hudební
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produkci v sále Národního domu v Karlin v sadech
Kaizlových.

* Pražský Hlahol provede o svém ádném koncert
dne 30. dubna vynikající dílo moderní literatury francouz-
ské : Césara Francka „Blahoslavenství" (Les
Beatltudes), Jyrické oratorium pro smíšený sbor, sola

a orchestr. eský text k hudb Césara Francka napsal

C. Zielecki. Úlohy sólové laskav pevzali sl. Olga Što-
lovská (mezosoprán), p. E. Burián (Kristus), p. V. Chmel
(Satan), p. F. Jelínek (tenor) a etní lenové spolku. Or-
chestr eské Filharmonie. Jelikož jest ilá poptávka po
vstupenkách, upozorují se pp. lenové zakládající a pi-
spívající, by vyzvedli si vstupenky dne 21. a 22. dubna
1913 ve spolkové místnost', Riegrovo náb., od 8— 12 hod.

dop. a od 2-7 hod. odpol. Pedprodej vstupenek od
21. dubna 1913 u firmy Mojmír Urbánek.

* Vídeský illustrovaný „Extrablatt" (13. IV. 1913)
pináší prohlášení K. Buriana, uinné vzhledem k ne-
pízni vídeského obecenstva vi nmu. Z tohoto pro-
hlášení vyjímáme tyto vty: „Tmto národním projevm
nerozumím, nebo jsem umlcem nmecké výchovy "

a dále: „Což jsem byl nkdy národním šovinistou? Chtl
jsem snad ze dvorní opery uinit eské království ?" A
konen: „ myslel jsem, že mn, jenž jsem dobrým
rakušanem, bude piznáno právo vystoupeni ve dvorní
opee!" A pak prý nejsme „eine minderwertige Nation".

* Akusius Buttykay napsal na text Eugena Mo-
haczyho operu „Kašpar Hauser".

* V Covent Garden v Londýn pone letošní sezona
21. dubna a potrvá 14 nedl. Poprvé dirigovati bude zde
Wagnera Nikisch. Novinkou bude Waltershausenv „Oberst
Chabert", reprisou Humperdinckovy „Královské dti".
Z nmeckých pvc zpívati bude Jadlowker, z francouz-
ských a italských pomýšlí se na Carusa a Melbu. No-
vinkou italskou bude opera „La Du Barry" od Ezia Ca-
musiho, od nhož se zde nehrálo ješt nic, a francouzská
opera Charpentierova „Julien", která má býti svými
12 scénami alegorií „Luisy". Dále bude se hráti Verdi,

Gluck, Puccini, Boito, Bizet, Mascagni, Wolf-Ferrari, De-
bussy a Saint-Saens. Vedle Nikische dirigovati budou
Cleofonto Campanini, Paul Drach, Ettore Panizza, Percy
Pitt a Dr. Rottenberg. Sólisty budou Destinnová, Gerard-
Petzlová, Ervino, Saltzman-Stevensová, Kirkly Lunn,
Bechstein, Cornelius, Hensel, Mortinelli, Fóna Samarco a
van Roy. Sbor obnáší 250 hlav, v orchestru hráti bude
110 len. Parsifal chystá se pro píští tamjší sezónu.

V Múlhuzách byla premiéra „Goldhansel", tíaktové
komické opery lidové od Ch. Grellingera.

* Eduard Nápravník byl u píležitosti svého 501etého
jubilea jako prý kapelník ve dvorní opee v Petrohrad
zvolen za estného lena konservatoe.

Schonbergovy „Gurrelieder" nebudou patrn pod
dojmem posledních skandál provedeny ve Vídni.

* Towarzystwo muzyczne we Lwowie provede dne
23. dubna velké oratorium Felixa Nowowiejskiego „Quo
vadis?".

* Dvorní divadlo ve Stuttgart provede v kvtnu
„Trojanské" od Berlioza v nové úprav Emila Gerhausera
a Maxa ze Schiling.

* Anglický básník Randle Fynes peložil blank-
versem Wagnerv Ring. Nešlo mu o pvecké upotebení
textu, ale o básnické vystižení Wagnerovy myšlenky.

* „Prodaná nevsta" hrána byla v Liibecku po delší

pause. Na výši dle kritiky stál Vašek Heinricha Schorna.
O dílo se dále zasloužili regisseur Beyer a prvý kapel-
ník Pfeiffer. Maenku zpívala Jansenová, Jeníka Koll-

witz, Kecala Aschner. Pijetí bylo boulivé.
* „arostelec" proveden byl v novém divadle Champs

Elysées v Paíži pod Weingartnerem. Provedení toto bylo
prvé stylové na francouzském jevišti. Klassickému dílu

odpadly nestylové recitativy, které ped 70 lety napsal
Hektor Berlioz na žádost iditele Velké Opery. Peklad
poídil Georges Serviéres.

* Gabriel Astone pijal operu „Vzdálený zvuk" od F.

Schrekera ku prvému francouzskému provedení na nové
opee Champs Eíysées v Paíži.

* Virtuosa na housle Kreislera postihla v Londýn
krutá rána: vyzvání do zbran, jelikož Kreisler je c. k.

rakouský reservista. Díky diplomacii svého managera bylo

upuštno od jeho povolání. Podobné mlo se to s Mar-
teauem.

*
J. B. Foerster pracuje na opee „Brusko gemgano"'

která provedena bude na íšsko nmecké scén. Libretto

upravili dle Concourtovy knihy M. Scheyer a J. Brandt.
* Vyuováni cembala zavedla vysoká hudební škola

v Berlin. Vyuovati bude Vanda Landowská.
* Eugen Albert, Hugo Becker a Bronislav Huber-

mann utvoili trio. V poslední dob je to módou, že
mnohé celebrity se spojují ke komorní hudb, a jsou

mnohdy velmi odlišného temperamentu.
* V Celovci byla premiéra nmecké pohádky o pti

djstvích s hudbou „Paní Hilva" od E. Komauera. Text
Onderé.

* V Teplicích hrála se opera „Venkovský orakle

lásky" od R. Batky, hudba od Th. Weidla.

* Ewald Giehl napsal operu „Džbán lásky" na
text Eckardtv. Je to hudební tíaktová veselohra.

* Dessavské dvorní divadlo uspoádalo VII. koncert
dvorní kapely, na kterém hrány fragmenty z „Patsifala"

pi spuštné opon a ztemnlém svtle. Též orchestrální

prohlubn bylo užito. Pomohlo li to k dojmu — neni

známo.
* Krajanka naše Jeicová provede hlavní roli

v Pucciniov opee „Dívka zlatého západu" v dvorní
opee vídeské.

* Mozartova opera „Zaide <;

,
jež zstala nedokon-

ena, bude provedena ve Vídni v pepracování Viléma
Kleefelda.

* Richard Strauss a Hugo z Hofmannsthal spojí

se k dílu fantastického dje.
* C. k. orchestr dvorní opery ve Vídni uspoádá

za úelem obsazení jednoho místa druhých housií a kon-
trabasu konkurenní hru. Pihlášky do 24. t. m. na kan-
celá c. k. dvorní opery.

* Dalcrozova škola pro rythmickou gymnastiku
v Hellerav vydávati bude svj asopis na pání svých
žák a píznivc. Roní abonement iní 2 marky.

* Pucciniovy plány nesou se k napsání dvou jedno-
aktových oper, z nichž jedna bude písn veristická,

druhá bude miti fantasticko-romantický sujet. Má však
též v mysli zhudebniti, vlastn zoperisovati postavu svaté

PIANA A MANINA
nejlepších firem se zárukou

za ceny nejnižší

prodává

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel

v PRAZE, Hlávkv palác.
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Kateiny z Cortony. Krom toho Didler Gold posloužiti 1

mu chce s tragedií žárlivostí, která bude míti svéráznou
djovou pdu, totiž hráti se bude na bárce na ece
Sein, která sprostedkuje dopravu mezi Paíži a Nantes
a která pedstavuje jakýsi plovoucí domeek. Tšíme se,

že to nic tristanovského nebude.
* Ve vídeské dvorní bibliotéce nalezena byla nová

3 ísla Beethovenova Prométhea. Jelikož opera v Buda-
pešti chce Prométhea vypraviti a vypjiti si partituru

není vbec možno, vyslán byl zruný kopista, aby opis
poídil.

* Corriere Della Sera sdluje, že Richard Strauss
má tém ukonenu „Alpskou symfonii" a jeden sbor
a capella. Rukopis jiných sbor dal Strauss darem Biblio-

thece Nazionale v Neapoli. Dále pomýšlí napsali baletní

hudbu za souinnosti Huga z Hofmansthal a hrabte
Keslera, jejíž choreografickou ást vytvoil by Ruský ballet.

H.
* Ve Frankfurt nad Mohanem provedena byla

liturgická pašiová slavnost. Chorálové vty zpívány byly
od F. Tmy, našeho rodáka (1704-1774).

* Krise Burianova ve Dvorní opee vídeské je po-
vážlivá. V nedlních žurnálech uveejnn je interviev jeho,

jenž zní: Kdykoliv zpívám, ozve se ihned pi zaátku
sykot. Ve stedu vystoupím za každých okolností v „Da-
liboru", pak v „lannháuseru" a „Ringu". Nezmní-li se

situace, opustím divadlo.

* Hrab Šeremetjev vnoval komitétu pro vystavni
pomníkuChopinave Varšav k 1 a v í r n í s k 1 a d b u,

kterou napsal Chopin r. 1843 hrabnce Ann Šeremetje-
vové jako Feuillet album. Ped njakým rokem našel
hrabcí syn tuto drahocennou památku a dal ji vytisk-
nouti pro nkolik svých pátel v omezeném potu vý-
tisk. Jinak však zstala skladba neznáma. Komité za-
slalo skladbu tu moskevské nakladatelské firm Jurgen-
sovu, jež ji vydá ve prospch pomníku.

* V Luttichu zamýšlí se pemniti rodný dm oper-
ního skladatele Grétryho (1741—1813), (jehož 100. rok
úmrtí se vrací) v museum, jež jeho památce bude po-
svceno.

* Z Milána se sdluje: Nakladatel Sonzogno vypsal
soutž operní, ku které zaslány byly 54 díla. Jen jediná,

od dosud neznámého skladatele Arrigo Pedrolla, „Juana"
byla vylosována.

* Italo Montemezzi napsal operu „Láska tí král"

;

má 3 akty, a úspch její na milánské Scale byl boulivý.
Skladatel pi svém mládí mnoho slibuje do budoucna*

* Max Schillings zamýšlí komponovat! na Hbretto
vídeské spisovatelky dvouaktovou operu. Byla by to
tetí. Díve pedcházel „Pfeifertag" a „Moloch".

* Karel Goldmark pepracoval textov a hudebn
svoji operu „Domácí cvrek", v kteréž úprav chystá se
dílo to na dvorní opee vídeské.

* „Daniel ve lví jám" je název nové opery
Amálie Nikischové, choti slavného dirigenta. Pijata byla
na hamburské mstské divadlo k provedení.

* Felix Weingarten pepracoval „Dona Juana" pro
Boston. Dle jeho mínní scházela všem dívjším ped-
stavením harmonie a vnitní koordinace.

* V Karlových Varech postaven bude Beethovenovi
pomník. Beethoven tam ped sto lety asi dvakráte meškal.

* Marc Blumenberg, zakladatel amerického „Musical-
Courier" zemel v Paíži.

* Arthur Bodanzky poídil novou úpravu „Dona
Juana".

* Dvoákova ouvertura „V pírod" provedena byla
v Bonnu v IX. koncert abonent. H.

ODEBÍREJTE A ROZ-

ŠIUJTE „DALIBOR".

Práv vyšlo! Sensaní novinka!
Nebývalá nádherná úprava!

Cyklus pisni pro jeden hlas s prvodem klavíru.

Básn Ed. Rady. Hudbu složil Rud. VaSata.
Umlecky vypravil A. Wierer.

1. Na starém židovském hbitov.
2. Dlouhý Den.
3. Meisslova ulika.
4. Krásná Lea.

Vydání na velínovém papíe K 3 60

„ na runím papíe, runím tiskem . „ 12'—

Pvodní vazba k zavšení exempláe . . „ 6'—
Poštou rekom. o 55 hal. více.

Vyšlo též v nm. peklad dra E. Rychnovskýho.

Dv nejvtší, v celém svt slavené pa-
mtihodnosti Prahy — Židovský hbitov a
pražské Ghetto — jsou zde pedmtem poesie-
plných verš, opedených obdivuhodn char-
akteristickou a náladovou hudbou. Mistrovské
kresby zaokrouhlují celek ve velkolepé dílo

umlecké.

K dostání u všech knihkupc.

Nakladatel Mojmír Urbánek, Praha II.,

Jungmannova Ifda . 14, Hlávkv palác.

komorní
dodavatel.

Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-

dává Frant. Surát, stavitel varhan, €. Budjo-
vice, Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy

a ladní provádí svdomit za ceny solidni. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty

k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)

ililllS
Skolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A syNOVÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejši hudební nástroje ze deva i kovu.
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NOVINKY EDICE M. U.
Klavir.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro piano na 2 ruce s pod-
loženým textem (lze též použiti pro zpv a piano) K 1

—
Obsah: 1. Dubuque. Nehnvej se drahá máti. 2. Krásný
sarafán. 3. Kozlov, To vdl bych rád. 4. Alabiev, Sla-

víek. 5. Donaurov, Ticho po pšin. 6. Pe jen, pe.
7. Yradier, Holoubek (Hbitove).

ALBUM SALONNÍ. Oblíbené salonní skladby pro piano

na 2 ruce upravil E. Kraus. Svazek II. (60 stran) K 180
(místo ca. 28 K). Obsah : 1. Bach, Probuzeni jara. 2. Ba-
darzewska, Vyslyšená prosba. 3. Ascher, Dozia. 4.

Wollenhaupr, La Gazella. 5. Ascher, Fanfáre militaire.

6. Wallace, Malá konc. polka. 7. Richards, Victoria. 8.

Richards, Veerní píse ptáete. 9. Oesten, Alpy v zái.

10. Oesten, Nové jaro. ll.Egghard, Štyanova touha po
domov. 12. Ketterer, La Chatelaine.

KRAUS, TI SONATINY pro piano na 4 ruce v snadném
slohu K 180

Vynikající paedagog pan B. V. v Praze, píše : S potše-
ním mohu s Vární sdliti, že byla to šastná volba, tak

jako vše, co až dosud ve Vaší edici vyšlo. Jsou to velice

roztomilé, melodické sonatiny, které Diabellimu se úpln
vyrovnají, jsouce nad n duchem moderním. Pirozeno, že

i mládež miluje v hudb zmny, proto s potšením vítáme
tuto publikaci, jako prospšnou zámnu.
KRAUS, TRANSKRIPCE NA OBLÍBENÉ PÍSN pro piano
na 2 ruce • K 1*—

Obsah: 1. Donaurov, Ticho po pšin. 2.;Roeder, Prstý-

nek. 3. Dubuque, Nehorši se ! 4. ervený sarafán.

Písn a chansony,
s prvodem piana.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro jeden hlas s prvodem
piana K 1-
Obsah viz výše, jako u vydání pro klavír.

MEYER-HELMUND, ROKOKOVÉ ZASTAVENÍKO. Pro
vyšší nebo nižší hlas s Drvodem piana . . . PoK2*—

POSPÍŠILOVY CHANSONY na slova E. Rady . Po K 1-50

Chanson o padlané bankovce.
Prádelko paní Marty.
Tipmamselka.

PROVAZNÍK, CHANSON O SLEN, KTERÁ SE VDALA
(K. Hašler) K 1-80

STARÝ, KDYŽ JSEM VANDROVAL . . . Cyklus písniek
v národním tónu na slova^B. Zavadila K 2 40
1. Louení. 2. Cestou. 3. Štstí. 4. Psaní. 5. Návrat.

R. VAŠATY, PÍSN A CHANSONY s prvodem piana.

PÍSN O MÉ MILÉ K 2.40

1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

CHANSONY.
1. Ballada o chudé pradlen a dcei její švadlen.

(Hašler) K 150
2. Diskrétní romance. (Vyskoil) . . . . K 180
3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.

(Hašler) K 1 50

Housle.
KUBÁT, op. 20, 13 MALÝCH KONCERTNÍCH KUS pro

housle s prvodem klavíru K 3 60
Obsah: 1. Melodie. 2. Gavota. 3. Valík. 4. Menuetto.
5. Humoreska I. 6. Veerní píse. 7. Menuetto II. 8.

Menuetto III. 9. Ukolébavka. 10. Slovácká. 11. Humo-
reska II. 12. Air. 13. Snní.

V jednom z eských denník vyskytla se výtka, že pi
množství eských houslist, již ron z našich škol vy-
cházejí, nemáme pravé koncertní houslové literatury. Jsme
šastni, že vyciujíce sami potebu její, Isme optn první,

kteí Kubátovými skladbami citelnou tuto mezeru vyplu-
jeme. Jsou to skuten skladby pro koncert se hodící.

Seznamy zdarma Hudební závod a Antikvariát. Sklad
a pjovna klavír. MOJMÍR URBÁNEK, komorní
dodavatel, Praha, Jungmannova 14. Hlávkvpalác.

I
F&RSTEROVY KLAVÍRY
H9RSTEROVA PIANINA
FGRSTEROVA HARMONIA
dostat! lze ve všech lepších skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LGBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v Cechách.

Založeno 1859. Založeno 1859.

~A

ART.rEtROF
HRADEC KRÁLOVÉ
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Prodaná nevsta.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 1 K. Pro housle solo K 1.20. Pro
2 housle K 1.60. Pro housle a klavír 2 K. Pro
2 housle a klavír 3 K. Textovní knížka 40 hal.

V studni.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 50 hal. Pro housle solo 60 hal. Pro
2 housle K 1'20. Pro housle a klavír K 1 50. Pro
2 housle a klavír 2 K. Textovní knížka 20 hal.

Hymny slovanských národ.
Pro klavír 5 podlož, textem orig a es. od
E. Krause. Pouze 50 hal. Pro orch. 4 K.

Pro dechové nástroje K 4'50.

1. Bulharská. '2.-3. ernohorské (dv).
4. Srbská. 5. eská. 6. Moravská. 7. Sloven-
ská. 8. Slovinská. 9. Chorvatská. 10.-11 . Polské.
12. Ruská. '13. Lužickosrbská. 14. Francouzská.
(V žádném konkurenním vydání není 14 hy-
men, proto žádejte výslovn vydání naše.)

Vítzstvi Slovanstva.
Hymnický pochod 'od E. Starého. Pro piano 80 h.

Pro 1 nebo 2 housle 60 hal. Pro orchestr 2 K.

Pochod vítz.
Oficielní pochod spojenc balkánských od A 1.

Macáka, král. kapelníka v Sofii. Pro orchestr

K 2—. (Novinka.)

«SBS Z písn do písn.
Tré postupných vínk ku poteb pi poáteném
vyuování klavírním. Upravil Em. Veselík.
Sešit I. 20 eských nár. písní s textem K 1'—.

Sešit II. 20 eských nár. písní s textem K 1 "20.

Sešit III. 30 nár. písní s textem a hymen K 1'50.

Skladby pro piano po 50 hal.
(Každé jednotlivé íslo stojí 50 h, dvojité 1 kor.

atd.) 1.-2. Prodaná nevsta. Sms. 3.-5. Kovaík,
Album oblib, popvk. 6. V studni. Sms. 7.-9.

Carmen. Sms. 10.-12. Hoffmannovy povídky.
Sms. 15. Hymny slovan. národ. 16.

Kmoch, Album pochod. 17.-18. Album oblib,

písní. 19. Sletové album sokolské. 20. Ni zisk,

ni Slávu. Sokolská sms. 21.-22. Kraus, Trans-
kripce na Oblíb&né písn.

Operní smsi pro piano po 30 hal.
Troubadour. Traviata. Rigolleto. arostelec.
Tell. Don Juan. Kouzelná flétna. Afrianka. Hu-
genotti. Dcera pluku. Bílá paní. Poustevníkv
zvonek. Fidelio. Romeo a Julie. Oberon. Figa-
rova svatba. Sen v noci svatojanské a mn. j.

(Seznamy podrobné zdarma.)

Ouvertury pro piano po 30 hal.
Kdybych byl králem. Fra Diavolo. Fidelio. Nor-
ma. Carmen. Bílá paní. Židovka. Car a tesa.
Sen v noci svatojanské. Halka. Don Juan.
Figarova svatba. Kouzelná flétna. Lazebník. Telí.

arostelec. Oberon. Leonora 1/3. Hugenotti a

mn. j. (Seznamy podrobné zdarma.) Seznamy
hudebnin zdarma. Zakázky vyizují se vždy

obratem pošty.

Hudební závod - Antiquariát - Obchod s klavíry

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv palác.

|
Nové písn

j

Práv vyšel III. sešit HAŠLEROVY

:

„STAROPRAŽSKÉ".
OBSAH: 1. Než jablo odkvete. 2. Na velko-
pevorském námstí. 3. Píse o kocourovi. 4.

Ztracená láska. 5. Vojenská.
Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy

po 20 haléích.
Sbírka I.: Pro jeden hlas s prvodem piana neb
kytary Kl "60, orchestr nebo dech. hudba K3 60,
mužský sbor K T20. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Po starých zámeckých schodech.
2. Ty petínské strán. 3. Zvoneky v Loret.
4. Píse o ztraceném vneku.

Sbírka II.: Pro jeden hlas s prvodem piana
nebo kytary K 1'60. Pro orchestr nebo decho-
vou hudbu K 3'60. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Když nad Prahou se veer uklání.
2. Kdyby ty's mi chtla dát. 3. Není lepší
jako z jara. 4. Vdávala se jedna panna. 5.

Panna Veronika.

Nové! PÍSNIKY ZE STARÉ PRAHY
od Baláka a Provazníka.

Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy
po 20 haléích.

1. V Malvazinkách. 2. Na kohoutku svatovít-
ském. 3. Pan Anton. 4. V zlaté studni. 5. Hi-
storie o znudném mládenci.

II. vydání TULÁCKÝCH PÍSNIEK
od Hašlera a Frimla

pro zpv a piano 3 ko.
1. Tulácká. 2. Sedí slípka na bidélku. 3. Oženil

se starý dudák. 4. Vítr fouká.

Novinka! KDYŽ JSEM VANDROVAL...
Písniky v národním tónu pro zpv a piano na

slova Zavadilova, složil Em. Starý.
Cena 2'40.

1. Louení 3. Stesk.
2. Cestou. 4. Psaní.

5. Návrat.

Novinka! PÍSN O MÉ MILÉ Novinka!

s prvodem piana. Složil Rud. Vašata.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té vaší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 3'—.

ZE ZAŠLÝCH DOB.
Chansony s prvodem piana od Rady a

Pospíšila.
1. Když ženil se náš mladý pán.
2. Ta naše slena ze zámku.
3. Náš mladý pán, je hezký pán.

Cena K 2'—.

l\ Velký výbr krásných, melodických a vd- jj
i: ných písní. Kabarctní literatura písová ::

rovnž v bohatém výbru. Seznamy zdarma.
.* ••

Hudební a klavírní závod — Antiquariát

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv Palác.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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A. R. SCHEUMANN:

SLAVNÉ KOSTELNÍ SBORY.
(Peložil Fr. E. Procházka.)

Kostelní sbory mají veliký význam v život cír-

kevním. Jsou dva druhy sbor : stálé a dobrovolné.

Stálé sbory provedly mnoho velkých dl. Úkolem
tchto ádk je podati nástin stálých sbor nejen

proto, že tolik vykonaly, nýbrž i pro jejich djiny
a zvláštní pomry, jimiž zaujímají mimoádné posta-

vení.

Prastarý symbol papežské moci a slávy je Sixtin-

ská kaple, i lépe eeno sbor její. Tato kaple je

soukromou kaplí papežovou ve Vatikán a je pro-

slavena jednak malbami Michelangelovými a jednak
zpvy papežského zpváckého sboru. Ve stedu veli-

kononí, když kardinálové a jini hodnostái zaujmou
svá místa, pichází papež a usadí se na trn. Te
zavzní ostrá intonace. Pichází ze skoro nepozoro-
vatelné lože v pravé podélné stn. Tam stojí známý
papežský sbor pvecký. Recitace žalm a antifon

ovšem píliš neupoutá modern vzdlané ucho. Ale
brzy se mu dostane odškodnní. Po Paternoster na-
stupuje velmi dlouhý, tichý a teskný zpv, Lamentace
od Palestriny. Chvílemi pronikav a zase jakoby za-
nikaly táhnou akkordy prostorem. Nejvyššího vrcholu

dosahuje slavnost pi Miserere. Na oltái se shasnou
všechny svíce až na jednu, na znamení, že poslední

apoštol opustil Pána. Papež sestoupí s trnu a jde

k oltái, kde padá na kolena i s vícími. Bezezvuké
ticho panuje v zatemnlé kapli, až docela tiše, jen

obas trochu zetelnji pronikne devítihlasé Miserere
od Allegriho. Dojem tohoto okamžiku je i u jinovrce
a nevícího hluboký, zvlášt o Zeleném tvrtku, kdy
krom toho proniknou do ticha kaple i zvuky písní,

jež zpívají procesí, táhnouce pes Svatopetrské ná-
mstí. — Podobn jsou uspoádány zpvy po oba
následující dny, jen hudba k Miserere je pokaždé jiná.

O zaízení papežských pveckých sbor bych
ješt dodal, že již po staletí se poet len udržuje
stálý, totiž 32. Zpváci jsou papežovi zízenci, aby
byli pijati, nesmjí být pes 30 let, nesmjí se že-
nit, musejí nosit íonsuru a zvláštní, jakýsi eholnický
odv (erný dlouhý šat, erný nákrník atd.).

Pevahu nad ostatními kostelními sbory dodává
tomuto papežskému sboru jeho estné postavení

v hudebních djinách a jeho vztahy k papeži. Co
se týká jeho výkonnosti, stojí podle náhledu mnohých
odborník za jinými sbory. Ped nkolika lety cesto-

vala ást sboru po Nmecku a dávala ve vtších

mstech koncerty. Posluchai byli vtšinou zklamáni.

Cize, ba nepíjemn, psobil zvuk sopránu a altu.

Posvátnosi místa v Sixtinské kapli a pítomnost pa-

pežova pispívají zajisté mnoho k úinku zpv.
Jisto je, že nyní sbor papežský nemá toho významu
jako díve. Také zmny nastaly, na p. do sopránu

a altu bylo dáno asi 30 chlapc.
ím je sixtinský sbor církvi ímsko-katolické,

tím je církvi ecko-katolické carský dvorní sbor

v Petrohrad. itá asi 100 len, mezi nimi 60
chlapc. Pocházejí z konin celého carství. asem
cestuje pomocník iditele kru po guberniích a vybírá

nejvhodnjší chlapce. Ti jsou potom vychováváni
v budov, jež náleží korun, a tam se vyuují hudb
a vdní. Byt, stravu, odv a vyuování dostávají

zdarma. Jak jsou zaáteníci dostaten vycvieni,
dostanou honorá, který se jim vyplái teprve tehdy,

až vystupují z chlapeckého sboru. Mužové bydlí

vtšinou pohromad a jsou carovi zízenci. Proslavené

jsou bassi tohoto carského sboru. Na takovou hloubku
se zmže jen málo smrtelník. (Podobné vykázal jen

královský dómský chor v Berlín.)

Ruští bassisti mohou zpívat ješt o oktávu hlubší

tóny, jež zpívá náš druhý bas v mužských sborech.

Carský sbor zpívá v zámecké kapli zimního paláce

v Petrohrad a v carském letním sídle, krom toho
také ve veliké kathedrále sv. Isáka v Petrohrad.
Car je nejvyšší hlavou v pravoslavné církvi. Pon-
vadž dvorní chor je uren ponejvíce k bohoslužbám
na dvoe carov, zaujal první a vedoucí místo mezi
ostatními chrámovými sbory ruské íše. A zde m-
žeme výslovn íci, že také toto první místo vypluje

;

nebo jeho výkony jsou obdivuhodné. Nejpknji p-
sobí mkkost sborového zvuku

;
pevahou bass do-

stává zvláštní osobité temné zbarvení. Bohoslužby
v carské kapli jsou jen pro carskou rodinu a nej-

vyšší hodnostáe církevní a svtské. Bohoslužby
u sv. Isaka jsou pístupny všem vrstvám. Zde mže
každý krásnému zpvu carského sboru naslouchati.

Na cizince psobí najednou mnoho silných dojm :

nádhera kostela, nesmírná prostora chrámová, nko-
likatisícové množství vících, kteí leží na kolenou
(lavic tam nemají), krásný zpv knží u oltáe a zase
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odpov sboru — mkce a nžn zaznívají chlape-

cké hlasy, podporované tenorem, a k tomu ve

velkém intervalu a hluboké bassi. A pece nikde

nejsou zpváci vidt
;

jako od živých, neviditelných

varhan, s výše, jako s nebe picházejí jednoduché

akkordy. Odkud ? Nevíme. —
. Varhany a takové

nástroje jiné nejsou v ruských kostelích. Jedin chor

sám je hudebn inný. Zpvy petrohradského car-

ského sboru jsou pro ruskou církevní hudbu typické.

Tato hudba je prastará a nositelem jejím je každý

sbor. Ten ochraoval staré zpvy jako drahocennou

ozdobu kostela a chránil je ped vlivem svtské
hudby, ano i ped vlivem církevních hudebních skla-

deb západní Evropy. Jedinou zmnu doznaly pece,
totiž jednoduchý harmonický podklad dal asi ped
sto lety slavný iditel choru Bortanský jednohlasému

zpvu, podobnému litaniím. Sborové zpvy, jako na

p. naše motetta, provádí petrohradský chor pouze
na koncertech, jež mají svtovou povst.

Královský dvorní a dómský chor v Berlín, zalo-

žený r. 1843 králem Bedichem Vilémem IV., není

sice tak stár jako jeho kolegové v ím a Petro-

hrad, ale mže se jim smle pestaviti po bok. Je

to nejvznešenjší a nejnádhernjší institut církevní

hudby v protestantské církvi a má za úkol doprovázeti

svojí písní radost i žal nmeckého císaského domu.
ítá asi 100 chlapc a 25 pán. Krom toho v re-

serv je 30 chlapc pípravné školy, kde se od
zvláštního uitele zpvu po celý rok denn jednu

hodinu vyuuje zpvu a theorii hudby. Žáci po vy-

konaných zkouškách postupují do choru. Chlapci

jsou vybíráni ze všech berlínských škol. Páni ze

sboru mají titul „Kgl. Hof- und Domsánger". Každý
je umlcem ve svém oboru, theoreticky i technicky

dokonale vyškolený. Tím si také snadno vysvtlíme

výkony choru, jež jsou docela mimoádné. A všechna

místa kazatelny v novém chrám nejsou dobe aku-

stická, pece se sbor pkn uplatuje. Nejlepší zvu-

kový effekt je pod krem. Jistota tón, ídká mkkost
a plnost prochvívá zpvem a dojímá mocn svojí

vroucností a ideálným pojetím textu. Tónový objem
sboru je podivuhodný : od zvukov istého vysokého

A a B v soprán až k závratn hlubokému H, A
i G kontraoktavy v basech.

Pi zvláštních píležitostech nosí lenové sboru

uniformu, totiž kalhoty po kolena a ervený kabát.

Na koncertních cestách, jež podnikají pravideln na

podzim, nevystupuje celý sbor, nýbrž jen jeho ást,

zvaná cestovní nebo elitní sbor. Jest šastným sou-

peem sixtinského sboru v pednášení staroitalských

církevních zpv. V jejich programu zaujímá estné
postavení J. S. Bach.

Kostelní sbor u sv. Tomáše v Lipsku se mže
chlubiti, že v ele ml nejvtšího kantora všech as.
Míníme Bacha, zesnulého v r. 1750. Zaízení sboru

je dnes práv takové, jako bylo za Bacha. Zpváci
náležejí všichni tomášskému gymnasiu a bydlí ve

škole. Toto sdružení zve se alumnat, žáci se jme-

nují pak alumnové. Jest jich šedesát. Pípravných
tíd zde není. Pi pijímací zkoušce se žádá hra na

klavír a zpv z listu. Velký poet žák jest z rodin

pastorských a uitelských. Tomášský sbor patí
mstu Lipsku a musí obstarávali hudbu pi boho-
službách v obou hlavních kostelích: Tomášském a
Mikulášském. Tyto produkce proti ímským, petro-

hradským a berlínským mají tu zvláštnost, že nejsou

zpívány á capella, nýbrž s prvodem znamenitého
orchestru, známého Gewandhausorchestru. Pi vtších
produkcích bývají pibráni i bývalí lenové, kteí

zatím vstoupili na universitu. Motetta jejich zvlášt

jsou magnetem pro milovníky hudby, jež se prová-

djí o Va 2. hod. v nedli odpoledne v Tomášském
kostele. Po varhanní pedehe zpívají se á capella

zpvy, pi nichž mžeme obzvlášt dobe posouditi

a obdivovati slavný tomášský sbor. Musíme se diviti,

co vykoná a dokáže sbor, tebas se asto v nm
zpváci mnili. A psobnost mladých hlas v teno-

rech a basech nevyrovná se pirozen jakosti vy-

splých hlas sboru berlínského, pece zajímají chla-

pecké hlasy svojí jasností, nžností a píjemností.

Provedení „motett", jež jsou velmi vyhledávaná,

trvá asi 20 minut.

Dirigentem církevních skladeb a „motett" je to-

mášský kantor prof. Gustav Schreck, vdce hudeb-
ního života lipského, známý svými církevními kom-
posicemi. Tomášský sbor úinkuje také pi chorál-

ních dílech v Gewandhausu. Samo sebou se rozumí,

že v prvé ad provádjí díla J. S. Bacha, jejichž

provedení je vzorné.

S tomášským sborem se zavedením reformace

v Sasku vystupuje do popedí sbor kížového kostela

v Drážanech. Podobá se v djinném vývoji a zaí-

zení docela pedchozím. ítá 66 len. Starší žáci

bydlí u svých rodi ve mst, dostávají vyuování
zdarma a krom toho ron 72 marek. Tento sbor

je podízen mstské rad. Zpívá každou nedli

v kížovém kostele motetto (ty- nebo vícehlasou cír-

kevní skladbu á capella) a sice ped kázáním
4
pi

hlavních bohoslužbách. Na velké svátky provádjí

se vtší díla s prvodem orchestru. Zvláštní slavné

produkce tohoto sboru jsou tak zv. „nešpory" v ne-

dli veer, jež se podobají lipským „motettm", jenže

v Drážanech krom sborových zpv pstují se

také sólové písn a instrumentální pednesy (varhany

,

housle atd.), ímž „nešpory" prodlouží se až na
»/

4 hodiny. Rozdíl spoívá také v tom, že drážan-
ské produkce mají spíše ráz hudební bohoslužby,

ponvadž mezi hudebními pednesy se pedítá
evangelium, pedíkávají se modlitby a obecenstvo

zpívá chorály.

Nynjší iditel sboru je král. hudební iditel Otto

Richter, bývalý kantor z Eisleben. Získal si zásluhy

svými spisy o lidových církevních koncertech. Jako

dirigenta církevní hudby pedchází ho estná povst.
Do svého nového úadu vešel ped nedávnem, takže

jeho psobení nedá se ješt charakterisovati. Ale

povšimnutí již pece zasluhuje sestavení jednotného

nešporového programu a zvláštní pée vnovaná
skladbám Bachovým. Budiž také vzpomenuto na bý-

valého iditele dvorního radu prof. Wermanna. Pod
jeho vedením nauil se sbor ovládati obdivuhodn
techniku. „Nešpory" jsou voln pístupny a jsou
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hojn navštvovány i cizineckou kolonií (Angliany,

Ameriany atd.).

Mluvíme-li o drážanské církevní hudb, nem-
žeme pominouti mlením provedení zpv katoli-

ckého dvorního sboru chrámového. Patí mezi nej-

pednjší zástupce katolické hudby v Nmecku. Snad

nikdo neopustí Drážany, aby (je-li to vbec možno),

nebyl slyšel tento sbor. Néjlepší píležitost poslou-

chati ho je v nedli o 11. hodin pi velké mši

svaté. Z daleka picházejí milovníci hudby, aby byli

pítomni provedení mše. A také žádný div. Úinkují

tu spolu znamenité hudby: orchestr král. dvorní

opery, slavná drážanská dvorní kapela, jejichž vý-

kony se musí uznati bez výminky. (Pvodn, za

vlády saských kurfirst, mla zvlášt dvorní kapela

na starosti provádti církevní hudbu.) Každého roku

se provádjí: requiem od Cherubiniho (23. ervna
na pamt krále Alberta), C-dur mše (tak zv. „malá

mše") od Beethovena, Es-dur mše od Fr. Schuberta

(12. ervna), Mozartovo requiem (o Všech Svatých).

V advente a v post zpívají se mše bez doprovodu.

Na velikononí týden možno slyšeti mnohé zpvy,

jež se zpívají také v Sixtinské kapli v ím.
Tento sbor sestává ze 46 dam a pán ensembl

dvorní opery a 16 chlapc, jež jsou vychováváni a

vyuováni ve zvláštním ústav (tak zv. Katholische

Kapellknabeninstitut). Sola zpívají sólisti z opery.

Dirigentem orchestrálních mší je generální direktor

hudby, tajný dvorní rada Schuch a dvorní kapelník

Hagen. Vokální mše ídí král. iditel hudby Kretschner,

který je zárove instruktérem chlapc ze sboru ko-

stelního. Sbor je podízen generální intendantue

král. dvorního divadla.

Tchto šest kostelních sbor zastupuje ti veliké

duchovní spolenosti : církev ímsko-katolickou, ecko-
katolickou a protestantskou. Šest obraz v mnohém
sob podobných, ale v barvách a základních liniích

se lišících. Všechny pak mají jeden veliký úel: na

perutích jejich zpvu vznášejí se prosby a pání
zbožných vících k dobrotivému Bohu a všemohou-

címu Pánu, který lidstvu dal dar zpvu, aby je po-

vznesl nad pozemské k nebeskému.

HUDEBNÍ KOLLEGIA NA VY-
SOKÝCH ŠKOLÁCH V LETNÍM

SEMESTRU 1912—1913.
UNIVERSITY:

Praha, eská. Prof. Zd. Nejedlý: Všeobecné d-
jiny hudby. II. Renaissance (pokraování). Instrumentace
(pokraování z letního semestru 1912). Cviení hudebn-
vdecká. Lektor Stecker: O skladb hudební (pokra-
ování ze zimního bhu).

Praha, Nmecká. Rietsch: Hudba starých ek.
Frant. Liszt. Cviení hudebn vdecká. Schneider:
Nauka o harmonii. Cviení hlasová. Studium mužských
sbor.

Berlín. Kretzschmar: Djiny nmecké písn od
Alberta.

J. S. Bach. Cviení hudebn vdecká. Fleischer:
Nauka o. hudebních nástrojích. Student a hudba. Cviení,
jak pojednávati o analysách hudebn vdeckých. Max

Friedlaender: Píse národní a píse vlastenecká. Cvi-

ení hudebn vdecká. Cviení sborová. Johannes Wolf:
Písn stedovku v ohledu hudebním. Hudební liturgika.

Lektura hudebn theoretických traktát stedovku. Cvi-

ení k djinám hudebním stedovku.
Bonn. Dr. Schiedermair: Hudba MinnesSngr,

Troubadour a Trouverú. Hudební djiny devatenáctého
století. Kontrapunkt. Cviení hudebn vdecká Wolff:
Djiny opery 18. století. Bachovy kostelní kantáty. Cviení
ve he na varhany.

Vratislav. Kinkeldey: G. F. Hándela život a dílo.

Cviení hudebn vdecká (privatissime). Nauka o har-

monii I. díl. Kurs hry na varhany (privatissime . Cíchy:
Cvieni zpvní cácilianského sboru. Cviení pro smíšený
sbor.

Erlangen. Oechsler: Liturgický zpv. Hra na var-

hany. Theorie hudby. Starokostelní hudba. Evangelická
kostelní hudba v hudebním ohledu. Sborový zpv Akade-
mického spolku pro hudbu kostelní.

Frelburg. Hoppe: Nauka o harmonii. Všeobecné
pednášky vybraných kapitol z hudebních djin. Instru-

mentální kursy ve form individuelního vyuování. Cviení
ensemblová. Universitní sbor.

Glessen. Trautmann: Johannes Brahms v mistrov-

ských letech. (S mnoha píklady na klavíru.) Cviení
v harmonii a kontrapunktu. (Trojí turnus.)

Góttingen. Freiberg: Ensemblová hra. Hra na
housle, klavír a varhany. Nauka o harmonii a kontrapunktu.

Greifswald. Zingel: Opera komická. Hudební theorie

pro zaáteníky a pokroilé. Praktická liturgická cviení.
Halle. Albert: Hudební djiny stedovké. Cviení

hudebn vdecká. (Pevádní ze starších notací.) Collegium
musicum. (Historická komorní a orchestrální cviení.)

Rahlwes: Nauka o harmonii, I., II. ást. Kontrapunkt.
Heidelberg. Wolf rum: Elementární nauka o hudb.

Zpv sborový. Hra na varhany.
Jena. Dinger: Richarda Wagnera drama: Prsten

Niebelung.
Klel. Mayer-Reinach: Djiny opery a hudebního

dramatu. Richard Wagner. Cviení hudebn vdecká : Lek-
tura Wagnerova spisu: Opera a drama. Stange: Nauka
o harmonii pro zaáteníky a pro pokroilé. Cvieni v ko-
morní hudb.

Královec. Brode: Hudební vda. Nauka o harmonii.
Fiebach: Nauka o stavb varhan. Djiny opery. Kontra-
punkt. Seminarium.

Lipsko. Rieman: Hudební theorie a notové písmo
od eckého starovku až po rok 1600. Seminá hudebn
vdecký. (Collegium musicum.) Oddlení A, B. Spolen
s drem Scheringem: Historická cviení v komorní hudb.
Priifer: Život Richarda Wagnera (pro studující všech
fakult). Djiny opery v 19. století. Cviení hudebn v-
decká. Schering: Nmecká hudební esthetika od Kanta.
Lisztovy symfonické básn. Cviení hudebn vdecká.
Spolen s drem Riemannem: Historická cviení v ko-
morní hudb.

Marburg. Jenner: Fr. Schubert a jeho píse (s ped-
nesem Schubertových písní). Nauka o harmonii. Vyuo-
vání ve he na varhany.

Mnichov. Sandberger: Vybrané kapitoly z hudeb-
ních djin Bavorska. Cviení hudebn vdecká pro za-
áteníky a pokroilé. Hudební theoretlcké kursy (spolu
sprof. Scholzem). Vonder Pfordten: Mozart. Kroyer:
Moderní opera. Schmitz: Život a dílo Hugo Wolfa.
Svtská hudební umlá lyrika Itálie v 17. století. Cviení
k aesthetice opery. Moderní programní hudba.

Munster. Cortner: Gregoriánský chorál. Kostelní

hudba prvých kesanských století. Uvod do kostelní hudby.
Niesen: Hudebn theoretická cviení pro zaáteníky
(elementární nauka, nauka o harmonii). Hudební theore-
tická cviení pro pokroilé. (Nauka o harmonii, kontra-
punktu. Nauka o formách. Výklad Beethovenových sym-
fonii, s praktickými píklady na klavíru.) Cviení ve sbo-
rovém zpvu.

Tiibingen. Volbách: Djiny opery. Umní ei.
Nauka o harmonií.
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ernovice. Gregor: Nauka o harmonii, II. Úvod do 1

hudebních djin s praktickými píklady. Stedovk. Hu-
dební slyšení.

Víde. Junk Victor, Privatdozent dr. : Povst
o Tristanualsoldod jejích zaátk až k Richardu Wagne-
rovi a nejnovjší tristanovské básn. Adler Guido
prof . dr. : Hudební stylové období II. Výklad a urování dél
hudebních. (Pokraování ze zimního semestru. Forma va-
rianí.) Cviení v hudebn historickém ústavu. (Pijetí
omezeno.) Wallaschek Richard prof. dr. : Djiny hu-
dební aesthetiky od Kanta. Cviení enická pr o úastníky
kursu zimního. Dietz Max prof. dr. : Historický vývin
ped, za a po klassickém vídeském triu (s mnoha hudeb-
ními píklady). Grade ner Hermann: Nauka o harmonii
a její souvislosti s písovou formou. Kontrapunkt. Volný
pohyb hlas, s 2, 3 a 4 hlasy; 2, 3 a tyhlasová imitace.

Doubrawa Hans: Zpv sborový (jakožto kostelní zpv)
a to: a) Gregorianský chorál (theorie téhož, praktická
cvieni z Graduale a Vesperale Romanm), b) vícehlasá
sborová cvieni. Moser, lektor: Hlasové vzdlání pro zpv
sólový. Jednoduchá zpvní cviení spojená s úvodem do
element hudební theorie, hudebním diktátem a cviení
sluchová. Obé pokraování ze zimního bhu.

Basilej. Nef: Beethovenovy symfonie II. Djiny ko-
stelního zpvu. Hudebn vdecký seminá: Písn a sonáty
Josefa Haydna a Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Bern. Wor inger :-rNauka o harmonii a konklrapunktu

.

Ženeva. Roehrich: Hudba kostelní.

Curych. Bernoulli: Komorní a koncertní hudba až
po 18. století. Hudebník jako spisovatel. Radecke:
Rozvoj hudby od R. Schumanna až k dob souasné.

Kolín nad Rýnem. Vysoká obchodní škola.
Simchowitz: Richard Wagner. Tischer: Wolfgang
Amadeus Mozart.

Pozna. Královská Akademie. He nnig: Aesthe-
tika hudebního umní. H.

jg||i§ijiS;;!3|!iBi DIVADLA

NÁRODNÍ DIVADLO.

Ve Verdiov „Rigolettu", které bývá velmi ídkým
hostem našeho jevišt, ztroskotal jinak nadaný pvec
p. Dura na požadavcích, které zejména po stránce tech-

nické vysplosti a hotovosti hlasové kantilény Verdiovy
neúprosn vyžadují. Jeho tžkopádný zpsob zpvu za-

vinil asté distonování, jakož i zbavil celý výkon povinné
lehkosti a zpvní lahodnosti. —

Baletní pantomima „Marnotratný syn" od Wormsera
vyniká po stránce hudební nad Wolffovým „Zlato-

rogem". Líení hudební jest místy velice výstižné

a psobivé. Jen uvedení klavíru jako tém nej-

dležitjšího initele v orchestru nelze vzdor vši na
bizarnost hraniící originelnosti schváliti, ponvadž klavíru

schází schopnost charakterisujíci a líící, jakou má smy-
cová i dechová harmonie.

Ze sil úinkujících nejvíce nás zaujali svým charakte-
risan výstižným výkonem pí Sedláková a p. Polák.

„Zlatorog", jenž zpracovává milou slovinskou zkazku,
jest ve svém literárním rouše daleko psobivjší než
v nádherném a pestrém vypraveni jevištním, v nmž
trpí — ovšem vinou autora — nedostatkem dje. Zpra-
cování hudební z péra nedávno zesnulého nmeckého
skladatele mladší generace, známého z koncert Julie

Culpové. která bývala horlivou propagátorkou jeho ne-

valn cenných písní, není vynikající. Ani instrumentace
není silnou stránkou Wolffovou.

Nádherná a komplikovaná scenerie, pracující se všemi
možnými effekty, je tu posluchai vedle zladných výkon
sil inoherních i baletního sboru náhradou a stává se

terem vší jeho pozornosti, kterou si také piinním
baletního mistra Bergra zasluhuje.

Obé práce pijaty byly velmi zdrženliv a chladn.

Vladimír Knittl.

MSTSKÉ DIVADLO NA KRAL. VINOHRADECH.
Vilém Telí. Referujícímu o této premiée, jež naplnila

všechny prostory divadelní a zevn setkala se s hluným
úspchem, vtírá se man úvaha, pro správa Vinohrad-
ského divadla, doplujíc kmenový svj operní repertoár,

sáhla práv k této dosud stále svží, životné, ba život-

ností bohaté práci Rossiniho. Mluvit sice opera tato sama
za sebe, aby nastudována byla, ale s druhé strany faktum,
že souasn i Národní divadlo tuto nejdramatitéjši práci

geniálního tvrce „Lazebníka Sevillského" má v re

pertoáru, mluvi horliv proti. Ovšem — pedpisovati
scén druhé njaké normy a ústupky nelze — dvody
vnitní a jist i kasovni jsou jist nejpednjším jejím

vodítkem. A tak lépe je úvah podobných zanechati a po-
ítati již jednou s tlm, že ob naše operní scény v ohledu
repertoárním dohodnuty nejsou.

Byl ovšem nejpádnjši z dvod Vinohradského di-

vadla pro uvedení „Telia" ten, že ku premiée dila toho
získán dlouholetý a nepopirateln v minulosti zasloužilý

len Národního divadla, BohumilBenoni. Není úe-
lem tchto ádk petásati dvody, pro zdatný tento

barytonista, dodnes hlasov svží, opustil ped asem
naši prvou scénu, aniž náleží uvažovati, zda bylo tak

s prospchem Národnímu divadlu ili nic. Jest pouze kon-
statovat!', že pvec, odpoinuv delší as, uvedl se hlasové
osvžen, a herecky též se všemi pednostmi, z minula
známými. Ovšem i všechny necnosti, zejména zpsobu
zpvu se týkající, podržel. Z tch jmenoval bych nedo-
staten markantní smysl pro rytmus, jenž zpsobuje za-

asté rozpor s pravým charakterem zpívané melodie,

dále sporadicky se objevující tóny snad až píliš naturální

a n edosti výraznou vokalisaci, jež zejména vrcholí v pe-
drážení pídechu ve form „h" ped jednotlivé vokály,

což psobí tu a tam velmi rušiv. Tmito výtkami, jež

jsou spíše rázu charakterisujíciho, nikterak ovšem není

mým úmyslem setíti lesk mnohé svtlé stránky výkonu

p. Benoniho, jenž ml momenty velmi úinné a nad okolí

svoje herecky vysoko vynikal.

Z domácího souboru zaujali mne sl. Drozenová
svou pveckou precisností a pan Drvota skuten
ušlechtilým zpsobem, s jakým pekonával lehce všechny
nesmírné obtíže svého pveckého partu. Laik, poslou-

chající ty jímavé kantilény Arnoldovy, potuchy nemá,
v jakých závratných polohách se pohybují, jak asto do-

sahují „vysokého c". Vinohradský tenorista obstál úspšné
a zasluhuje zvláštního uznáni. — Nechci rozebírati dále

jednotlivé výkony sólist. Bylo v nich více prmrnosti
než nadprmrnosti (p. Ternus upozornil na pkný
hlasový materiál), a celek pece psobil pkn. I sbory

sezpívány velmi slušn, zejména tam, kde sesíleny byly

lenstvem vinohradského „Hlaholu", vynikaly barvou
zvuku. Orchestr (kapelník p. Holeek) ml švih a spád,

ovšem i starou, dosud nenapravenou, a tak asto vytý-

kanou vadu: nepomr smyc k dechové harmonii, která

pehlušuje v dramatitjších místech všechno. To ovšem
snad není ani tak vinou dirigujícího, jako složení orchestru

a akustiky budovy.
V celku tedy „Vilém Telí" vypraven úinn. I scéna

a režie snažily se dle sil. Tím je eeno jist tolik, že

operní soubor vinohradský má uritou schopnost, zdat-

rost i chut: zbývá jen uvésti jej ku práci, kterou zmže
a jež mu svdí. Tu poznovu upozoruji na operu ko-

mickou, v niž tolik perel leží ladem. Což „Alessandro
Stradella", „Zbroji", „Jan Paížský", „Lucia", „Lucrezia

Borgia" a ta celá ada jiných starších dl jest odložena
s povrchu zemského u nás navždy? Vinohradské divadlo

dodlalo se v oboru tom již nejednoho pkného úspchu
a jisté by další se pidružily. A nebyla by tu kollise

s první naši scénou, jež vedle velkodramatického reper-

toáru nestaí hráti buffy. A nadto Vinohradské divadlo

by znenáhla mohlo zašiti sémé perodu od operetty ku

komické opee, který jest jist v budoucnu k oekávání.
Úvaha vzdálenjší odvedla mne od pvodního ped-

mtu. Rád bych jen slovo ješt ekl o pekladu „Viléma
Telia". Pochází od Jindicha Bóhma — tím eeno vše.

Starý, slovesn i hudebn nemožný, v dramatických si-
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tuacich až komicky vyznívající peklad. Myslím, že by
stálo za to, aby Vinohradské divadlo k operám staršího

pvodu opatovalo si peklady nové. Již pi „Trouba-
douru" bylo na to upozorováno. A znovu se za to pi-
mlouvám.

O vynikajících výkonech Marie Labie referoval

jsem pi „Carmen" a „Nížin" již v podzimu. (Dalibor,

XXXV., 2.-3.). Tentokráte bude novým její výkon ve
WolfFerrariho „Šperku Madonin". Referát píšt.

Zdenk Knittl.

igi|i§i;j§;|JBj KONCERTY
Orchestrální sdruženi v Praze, ízené profesorem

Otakarem Ostrilem, došlo na své vzestupné cest k pat-

náctému symfonickému koncertu. A to byl koncert dobro-
inný, poádaný ve prospch „Bolzanova samostatného
sirotince uitelského", byl významný pro naši pvodní
tvorbu hudební.

Byl vnován cele skladbám Zdeka Fibicha. Zvláštního

významu nabyl tím, že provedeny všecky symfonické básn
mistrovy souborn. Pi dnešní snaze po jednotnosti po-
ad koncertních až zaráží, že se tak stalo ponejprv.

A bohužel je pravda, že kdyby této myšlenky se neujal

Ostril, marn bychom na tak významné pedvedení e-
kali. Netší se skladby Fibichovy z pízn kruh vlád-

noucích dnes v koncertní síni. Naše eská Filharmonie
hraje nejvíce skladeb tištných, rukopisy domácí nedo-
chází u ni dosti víry, že by stály za obt studování a
sehrání.

U novinek zaáteník je to konen vysvtlitelno.

Dirigent má nejdíve skladbu prostudovat!*, zda vbec je

ji možno veejn pedvésti. Pak eká trapná pro nho
i leny orchestru zkouška, opravná, psaní smyk a všeli-

kých znamének, jichž je k ádnému provedení nezbytn
teba. To vše spotebuje mnoho asu, o njž je u veej-
ného orchestru velká nouze. Není to tedy vždy jen po-
hodlí, jež nutí dirigenty sáhnouti po skladbách tištných.
Naše domácí tvorba je v podobném pípad zkrácena
vždy, jsouc ubíjena lacinými a podrobn k provedení vy-
pravenými tisky koncertní literatury nmecké. Nemálo
rozhoduje zde i itelnost not tištných, jež umožují
mnohdy sehráni i po jediné zkoušce, kdežto nejistota

o správnosti a itelnosti opisovaných hlas nutí dirigenta

vždy býti opatrným. Bohužel ani Fibicha nemáme tišt-

ného. Ale všecky básn byly jednotliv hrány již brzo
potom, kdy uzely svtlo svta, nebo Fibich na zaátku
své skladatelské innosti ml všude dvée oteveny. Ovšem
byly to zcela jiné pomry než dnes. Byl to obyejn
„Slovanský koncert", na nmž byly naše domácí novinky
provozovány a k vli nmuž byly i psány. Tenkrát ne-
bylo možno vnovat celý poad jednomu mistru; že se
tak ale nestalo bhem desetiletého trvání „naši" Filhar-

monie, honosící se jménem „eská", je smutná vc. Mnoho
vcí pespolních, nedosahujících z daleka hodnoty dl Fibi-

chových, nalezlo místa v jejich poadech. K vli zcele-
nosti poadu se jednotlivá skladba nepipustí, aby neru-
šila jednotnost všelijak pípadn voleného poadu, a
souboru se radji poadatelstvo z pochopitelných píin
vyhne. A tak mimo poslední idyllu „V podveer", jež
byla dosti asto Filharmonií hrána, jsou Fibichovy symfo-
nické básn v orchestrálním provedení dnešnímu mla-
dému pokolení úpln neznámy. Je tedy Ostrilova my-
šlenka inem záslužným, obzvlášt, když pkn sladnou
souhrou a pozorným nastudováním docíleno bylo úspchu,
jímž se mže jeho ochotnický orchestr pochlubiti.

Ostril dokázal, že básn Fibichovy jsou života
schopny a že neprávem jsou odsouzeny práchnivti ve
skíních archivu.

„Othelo" kypí sílou. „Záboj, Slavoj a Ludk" oplývá
hojnými kontrasty. „Toman a lesní panna" honosí se
svdnými melodiemi a jemnou barvitostí. Fantastická
„Boue", národn zbarvená „Vesna" a náladový obraz
„V podveer" jsou dnešní generaci již známjší. V prvém
díle seskupené básn psobily dojmem novinek.

Veer ml prbh velice okázalý a svdil o oblib
jak dirigenta, tak i tlesa sestaveného z nadšených ochot-

ník. Hluné uznáni zdárné innosti bude jist vydatnou
vzpruhou další zdatné práce. Poad byl sledován s po-
zorností vysplého obecenstva a nebyl rušen žádným
nedopatením se strany poadatelstva.

Veer eských mistru varhanních uspoádala Um-
lecká Beseda jako tvrtý kocertní veer hudebního od-
boru v padesátém roce jubilejním. Obsáhlého poadu ujal

se výtený varhaník emauzský pan Bedich Wiedermann,
jeden z nejpednjších virtuos nejen domácích, ale i sv-
tových vbec. Již rozhled jeho po dob starší i nové
budí úctu. Zpsob provedení, majícím pro každého mistra

nové spoje zvukové, lišící se i vždy novým uspoádáním
dojm silomrných, tato bohatost ovládáni hlas složitého

stroje pekvapovala.
Na poadu nebyla ani jediná skladbika, jež by byla

mlskou davu, bez níž se dosud žádný virtuos hrající celý

veer neobešel, je pravda, širokému obecenstvu se zdála
tato povznešenost poadu unavující; to bylo ale opravdu
jen zdání. Rozmanitost barev pednesu byla pevažující
náhradou za odepené pamlsky.

A byl to vlastn jeden z nejvtších koncert eské
hudby pvodní, jejž jsme kdy slyšeli — eský varhanní
bezpodmínen.

Wiedermann nám ukázal, jak bohati hudebné jsme byli

dív a bylo by prospšno takových pedvedení klassické

doby nám poskytnout víc.

Z doby nejvtšího rozkvtu hry varhanní, z doby
Bachovy, pedvedl nám dva veliké jeho souasníky do-
máci : ernohorského a Zacha. K tm výborn se adil
Seeger a Brisei. Pechod k Tomáškovi tvoili Kucha
a Kopiva.

Druhý oddíl vnován období našemu. Snad ponejprv
v Praze byli hráni František Musil (1852—1908) a Václav
Skop (1859).

O Musilovi v Praze pec nkdy slyšíme, ale Skop
pekvapil úpln. Je možno, abychom o tak znamenitém
skladateli domácím nevdli nic? Bohužel je to pravda.

Vítán byl svou vážnou prací C. M. Sychra. Naši
slavení varhaníci Stecker a Klika byli ovšem na vrcholu
poadu. Prvý vyniká opravdovostí svého zpsobu práce,

druhý moderností — ale zdravou, záživnou, pi níž po-
slucha okívá.

J. B. Foersterova Fantasie dýše klidem. Poslední
místo zaujal sám Wiedermann jako skladatel. Skladba
jeho jevi se jako vážná práce, jež ovšem iní znané
ústupky autoru virtuosu. Bohumil Vendler.

Koncert representaniho veera „Spolku poslucha
architektury na c. k. eské vysoké škole technické
v Praze" byl konán za úasti „Pveckého sdružení mo-
ravských uitel", Ed. Treglera, býv. král. saského dvor-
ního varhaníka a Jana Kuhna, koncertního pvce.

Zájezd Moravan s prof. Vachem v ele je vždy
událostí pro Prahu a je to vlastn Váchovou zásluhou,
že zájem o sborový zpv dnes v Praze tak vysoko stoupl.

Zdála se nedobytná tato naše tvrz. Plzeský Paížský
odbor, pozdjší Smetana, i Moravané sami dlouho marn
se snažili prolomiti lhostejnost pražskou, až konen pece
Váchova nezdolná vytrvalost zvítzila. Dnes staí ozná-
miti pouze, že Moravané pijedou a již se vše na n tší.
Dnes nám jsou již pirostlí k srdci.

Vach je se svým sdružením jedno tlo a jedna krev.

Ona upílišnná a astá rubata, jež se našemu stízlivj-
šímu nazirání jeví asto cizí, vyplývají z ráznjšího mo-
ravského žití.

Provedení mužských sbor pod jeho vedením vzbu-
zuje vždy úctu, teba by našinec se vším všudy nesou-
hlasil. Váchv sbor zpívá jako dokonalý kvartett, jehož
vedení je kivolaké, ale tak pružné, že si posluchae po-
drobuje.

O technické pohotovosti Moravan neteba se zmio-
vali; je dokonalá a osluje, že poslucha se jen diví vy-
trvalosti, s jakou lpí na dosahování pedsevzatého cíle.

Dirigentova nezlomná vle drtí všechny ty rzné nesnáze,
s nimiž je jeho obtížné podnikání spojeno.



218

Novinkou byla Ot. Ostrila „eská legenda vánoní".
Krásná báse Vrchlického nehodí se vlastn pro vokální
skladbu, zvláš bez prvodu ne. Ale práv tato vlastnost

její uvedla asi Ostrila na myšlenku ji zpracovati.

Ostril rád hledá nové úkoly, miluje hodn pekážek
v cestu se kupivších a tak se dopracoval svého zpsobu
projevování a tím smrem pokrauje i v legend.

Jednotlivá místa se mu znamenit daí, nad nkte-
rými stojíme v pochybnostech. Že nové a psobivé dojmy
dovede Ostril vyvolat, svdí místo zvláš zdailé, a
pomrn jednoduché: Stín svtlý stál nad kolébkou a
dlouho v dum stál.

Pohotovost dnešních sdružení byla asi pvodcem hor
nesnází v legend nakupených.

Další vzácný dnes v Praze host byl Eduard Tregler.
Tregler má svj vlastní zpsob rejstíkování, jímž

jeho pednes žije; nedá znít jednomu hlasu dlouho,
nýbrž je živ stídá. Liší se tím ode všech ostatních
varhaník. Tregler dlá z varhan citlivý orchestr, jenž
všecky jednotlivé díleky skladby peliv a rzn odsti-

uje. Dociluje tím arovného zabarvování díla pednáše-
ného, takže iní dojem úpln nového pojetí, a skladbu
v nejmenším nepoškozuje, nýbrž vyzvdá, in ji pe-
hlednou, jasnou a záivou ve všech ástech. Rozlévá
rzn lomené svtlo po všech jejich záhybech, vlévaje
do ní nový život, nenechávaje zvuk strnout v jednotvárné
hlomoznosti i peslazené jemnosti.

Toto jemné rozpoznávání je Treglerovi vrozeno,
bylo pozorovatelno již pi jeho soukromé he ped lety,

kdy náležel k našim praktickým varhaníkm. Nyní
ovšem je tato vlastnost jeho hry vypstna na veliké

mistrovství.

Pan Jan Kiihn zapl svým mohutným hlasem Biblické

písn Dvoákovy a Monolog starého vévody od B. Jere-
miáše. Výslovnost je pedností pvcovou, modulace hla-

sová steží se vší vypjatosti.

Zdailý koncert pozd zaal a nespchalo se s po-
kraováním, takže jsme byli v prvé tetin v dob, kdy
jindy bývá konec. Bohumil Vendler.

Klub pátel lidové osvty poádá dopolední nedlní
koncerty ve Smetanov sále v Obecním dom (sedadlo
stojí 50 h.); které stávají se skoro pravidelnými. Bylo by
si toho páti jen ku prospchu vci. Koncerty tyto neza-
dají si v niem (aspo dosud) s jinými vážnými koncerty
vybraností programu, i jakostí provedení.

Poloviku koncertu dne 6. dubna vyplnila smíchovská
„Šestnáctka" (dir. R. erný) zapním jemných sbor Foer-
sterových, Novákových a Smetanovy „Písn na moi".
Zájem vzbudil mladý virtuos . na cello p. A. F i n g e r-

1 a n d, nov adoptovaný len Ševíková kvartetta. Hrál
s prvodem klavíru (p. B. Wiedermann) sonátu Beetho-
venovu a Griegovu g-moll. Hra p. Fingerlandova je ušlech-
tilá. Lehce nanáší tóny a s jistotou zmáhá nejtžší passáže,
takže opravuje k nejlepším nadjím státi se znamenitým
cellistou. Virtuos na varhany p. B. Wiedermann za-
hrál s preciznost] jemu vlastní na varhany Lisztovu le-

gendu a toccatu ernohorského („eský Bach" 1684—1740).
— V nedli 20. dubna poádal Klub pátel lidové
o s vty koncert na poest 60tých narozenin hudebního
skladatele Josefa Jeábka (nar. 1853). V nedlním
koncert dopáno bylo jubilantovi laskavostí poadatelstva
poslechnouti si tyi ze svých skladeb orchestrálních v pr-
mrném provedení orchestru pš. pluku . 102. ízením
kapelníka p. Bobka. Provedeny byly skladby i pedehra
k Šubrtovému „Dramatu ty chudých stn",
symfonická báse „Evropa" (dle Svat. echa), melodram
„Sermen a Li ob a" (recitovala sl. Karla Voková) a
Šymfonie z e-dur op. 6. Uvedené skladby prozrazují
svdomitého a jemného komponistu, místy odpoutávajícího
se od silnjších vliv a samostatn rozvinujího záivou po-
lyfonii melodických linií. Trochu rušiv psobí u Jeáb-
kových skladeb nescelenost, jsoucí na újmu jednotnosti
dl. V symfonii g-dur, v posledním ze svých opus ukázal
skladatel, že mu moderna není cizí, akoliv prožil evoluci
eské hudby, jubilant byl pedmtem srdených ovací.

S-da.

KRITIKA ISllSlíSH

Dr. Jan Krejí: Richard Wagner jako filosof a
básník. (Kritické studie, sv. 2. za K 3 -— . Redaktor a na-
kladatel Josef Pekl v Praze, Jená ul. 8. n.)

„V eské literatue nemáme posud díla, které by vše-
i
strann pouovalo o tak neobyejném umleckém zjevu,
jakým jest Richard Wagner. Kniha tato vytkla si

úkolem vyhovti naléhavé poteb po jedné stránce, roze-
bírajíc Wagnerovu innost básnickou. O Wagnerovi
jako básníku ví se u nás celkem jen tolik, že text svých
dl skládal si sám. Kniha však ukazuje, že jest nutno
básnickou innost jeho posuzovati se stanoviska vyšší-
ho a pokládá ji pímo za první podmínku k celkovému
jeho pochopení. Sleduje innost tu od prvních poátk,
vykládá o Wagnerové pomru poesie k umní hudeb-
nímu, analisuje jednotlivá dramata po stránce látkové a
ideové, dotýká se otázek formálních a ukazuje souinnost
všeho s Wagnerovým životem a jeho názory filosofickými.

A podává tak s náležitým zením k odborné literatue

soubor nejpednjších a nejnutnjších poznatk o Richardu
Wagnerovi jako básníku, jimiž doufá pispti k náležitému
a vcnému pochopení velkého zjevu."

Kniha, jež vznikla z pednášek, konaných v univer-

sitní extensi, pichází dvojnásob nyní vhod, hledíme- li

i my k brzkému provedení tetralogie a bohdá snad i Par-

sifala. — Jest si jen páti, aby v eské literatue vyšlo
též souborné dílo o hudební innosti Wagnerové, které

by probralo kriticky aspo tuto posledn jmenovanou pe-

riodu Wagnerovu a tak tvoilo s dílem dra. Krejího
vzácný doplnk. V. Hanno Jarka.

Jindichovy klavírní variace na thema Hdové
písn, mžeme smle zaaditi k nejlepšímu, co v tomto
oboru bylo napsáno. Již sama volba zpvného thematu,
schopného mnohostranného zpracování, prozrazuje na
prvni pohled umlce nejen vkusného, ale i neobyejn
routinovaného. Zpsob pak, jakým autor sestavil pestrý

kaleidoskop variací, hýících nejrozmanitjšim stídáním
chvilkových nálad tak peste mnohotvárných a jakým pi
tom základního thematu použil, jest nejen svrchovan
zajímavý a poutavý ale i svrchovan piléhavý a charak-

teristický. Harmonická stránka práce Jindichovy nese
stopy tu a tam rzných vliv i modernist cizích, což
nikterak pracím neubírá na cen ani na originálnosti,

která se dnes u Jindicha jeví v míe obdivuhodné a

spojena s vybroušeným vkusem, poetickým vzntem tvoí
notné plus v jeho vzestupu k cíli dokonalosti, k nmuž
se oblíbený autor v poslední dob rychlým krokem pi-
bližuje.

Bylo by velmi záslužno, ba bylo by to povinnosti,

aby Jindichovy variace objevily se co nejdíve na pro-

gramu nkterého veírku novinkového — tou i onou
umleckou korporací poádaného. Pi dnešní korrupci

pomr ovšem, která podporuje jen své lidi, nohsledy a

patolízaly, není valná nadje, že se tak stane. Mohl by
tak uiniti snad píležitostn prof. Hoffmeister, jemuž
variace jsou dedikovány a jehož svrchovaná klaviristická

tradice spojena s ojedinlou u nás hud. inteligenci, jako

propagátora cenných prací moderní tvorby komposiní
pímo peduruje. Vladimír Knittl.

DOPISY
Víde. Veer mladé Polsky. Dojista bude

teba, abych pedstavil vám nejprve místnost, kde
slyšela Víde nové polské umní. Na Tuchlauben
íslo 11 má svoje sídlo v tetím pate nový ví-

deský Frauenklub, který ochotn propjil svoje

intimní koje poadatelstvu veera, vídeskému spolku

hudebních umlc. Bílé tyto místnosti s bledžlutým va-

leurem závodící, jakoby byly tém ureny pro pátelské
umlecké schzky. Po stnách mírn rozvrženy jsou práce

žen umlky, pastely, lepty a skulptury.
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Byl jsem, troufám si íci, jediný Pražan, úastný na
tomto veeru, a tím více rozradostnil mne vystavený zde
obrázek sleny Zdenky Braunerovy: Malostranská ulika.

Vše zladno v tomto nevelkém pokoji, nic nepsobí rušiv,
nevystupuje z kontur; jen v rohu nad Bosendorfem vy-
nívá trochu sádrová plastika ženství. Soffa vybízí k od-
poinku.

Spolenosti polské jsem nemnoho pozoroval. Za to

z vídeské dostavila se nejpedajší, dámy zejména s plen-

didním luxem, toilettami od Zwiebacka a Brauna z Graben
a umleckými artikly z Wiener Werkstátte.

K veeru byl pístup velice omezen: jen pro zvané.

Veer takový má velikou výhodu. Sejdou se k nmu sku-

tení interessenti, není obava skandál, nebof obecenstvo
pece nedovolí si urážlivý projev vi hostiteli, a protože
Schónberg kdesi v duchaplném intervievu trefn praví, že
vlastn ani zakoupení vstupenky neopravuje obecenstvo,

aby dalo prchod své libosti i nelibosti. Veer tento nebyl
ani anoncován. Odpadly tudíž i revoluní plakáty, jimiž

se honosí zde Akademický Verband, a jež by zvaly ku
návštv nového umní.

Prvý veer v pondlí 14. dubna vnován Karolu
Szymanowskimu.

Nutí to k úvaze. Vídeští umlci poádají veer s 1 o-

vanskému autoru (druhý slibuje býti J. B. Foerstera).

Oba dva tito ve Vídni nyní žijící umlci si vynutili prost
svým umním tento potšitelný respekt.

Pokud se pidržuji studie Fleischmanovy, je Szyma-
nowski dnes ticátník. Vedle Ludomira Rózyckiego, Gre-
gora, Fittelberga a Artura Rubinstejna jest vlastn repre-
sentantem mladé Polsky. Stráviv dtství v Timoszewce
v gouvernementu kiewském, pišel do Varšavy studovati

gymnasium. Pod iditelem tamjší konservatoe Noskow-
skim uil se komposici. Pes to pece nestudoval offi-

cieln klavírní disciplinu. Byl v ní dilletantem. Nevy-
stoupil též nikdy jako klavírista, ale vta této tvorby, ve-
lice pkn stavná, prozrazuje dokonale jeho vytíbený
vkus klavírní.

První jakýs ohlas jeho jména zpsobilo praeludium
a fuga, za kterou dostal cenu u píležitosti konkursu
berlínských Signále. Jeho prvé opus jest devt praeludií

pro klavír, prodchnutých jeho velikým vdím geniem,
Frederykem Chopinem. Jsou již vydány jako valná vtšina
jeho skladeb Universální edicí hromadn, zvlášt pak
z nich Es a H moll. Jeho etudy op. 4. (. 3. B-moll), Va-
riace a fuga na polské národní thema op. 10. a sonáta
. 2. A-dur op. 21 jsou dalšími vydanými plody jeho kla-

vírní kultury. Vydání nenalezla klavírní Sonáta v 1. C-moll
op. 8., poctna za to konkursem Chopinovým a Fantasie
op. 14. V houslovém oboru je tu Sonáta D-moll op. 9.,

Romanze op. 23. D-dur. Jeho písová tvorba adí se
potem ku klavírní. Jeho opus 7. Labu (Lab^dž) vydáno
jest jako celá písová tvorba textem polskonmeckým.
Sem pati op. 11. tvero písní, op. 17. Dvanáct písní a op.
22. Pestré písn. V podkladech slovných obrací se Szyma-
nowski podobn jako náš Vítzslav Novák ku jménm mo-
derního Nmecka : Dehmel, Greif, Berent, Falkl a Alombert.
Ochotnou zpvakou tchto zpv jest jeho sestra St.

Korwinová-Szymanowská. Úpln dosud neznámou skupinu
tvoí dvojice jeho zpv s orchestrem: Salome, Pent-
hesilea. Jak lze tušit, vybral si Szymanowski dva nejváš-
nivjší a pece nitern kontrastující zjevy ženské ve své
zhudebnní. Písn tyto pedvést slibuje v píští sezón
F. Schreker na koncert Filharmonického choru.

V orchestrální odvtví Szymanowskiho patí dv sym-
fonie F-moll a B-moll, zaujímající pedevším v sonátovou
formu seveným allegrem, lepými adagii a variacemi.
Zvlášt variace jsou vysoce cenny, majíf ony nejprve
pregnentní thema a tím i variace samy maji plný úin.
Že v symfoniích tch i dramatický akcent není poslední
nemusím podotýkat. Zde vložit nutno i koncertní „ouver-
turu" práci dvaadvacetiletého skladatele, kterou posledn
provedl zde Nedbal.

A veer sám pinesl nevydanou klavírní fantasii op.
14. hranou Harry Neuhiusem. „Sturm und Drang" mla-
dého Szymanowskiho, vybití se vznícené jeho energie á

tout prix. Jen Dohnanyi zdá se, jakoby šel zcela nepo-
zorovan kolem mladého Poláka, jehož umní pece sa-

mostatn posléz raší. O sedm dl pak stojící Sonáta . 2.

A-dur op. 21., hraná s láskou na astých koncertech Ar-
turem Rubinsteinem, mla projev již úpln samostatný,
luštící pedevším problém zvukový více harmonickou
stránkou. Sonáty klavírn jsou však píliš obtížné.

O Houslovou literaturu Szymanowskiho pokusila se

Nora Duesbergová s pani Natálií Dusbergovou u partu
klavírního. Slena Duesbergová vystoupila v zeleném
úboru a chci-li maliko prozradit, píši, že jde tu za pí-
kladem May Harrisonové. — Ze sonáty z D-moll honosí se
effektním úinem v prvé ad andantino a dolce (II. vta).
Zvláštní je melodie Szymanowskiho zde i v další jeho
romanci. Nemá ani známky po dechu domoviny, je více

aristokratická, kosmopolitická ale šílen touží, stále výš
a výš.

Ped svým tournéem zazpívala ješt Olga Liebstóck-
lová ti písn z op. 22. (Urení, Malé dívce — textových
autor Richardy Gluckové a Emila Faktora.) Pímý úžas
vzbudila, ale poslední na Karla Bulckého psaná píse

:

Šotek. Rhytmus jest jediný zde kouzelný initel a naplo-
vatel. Tanení kádence pímo opojivá uzavírala tempera-
mentní tento projev.

Propaganí veer Szymanovskiho došel hejivého pi-
jetí a svému úkolu pln dostál. Doufám pevn, že interes

pro tohoto skladatele, jakož i pro ostatní mladou Polsku
bude ve Vídni vzrstat. Ale peji si ho upímn i pro
naše skladatele! V. Hanno Jarka.

Théatre des C h am p s El y sé es. Radostná zprá-

va, jež prolétla eskými nedlními žurnály o pozvání Ná-
rodního divadla ku provedení nesmrtelného díla Bedicha
Smetany „Prodané nevsty" v tomto novém divadle pa-
ížském, byla otištna i vídeskou žurnalistikou s piro-
zenou závistí. Krok tento, djinn významný, nutí mne,
bych rozepsal se o tomto umleckém stánku, v kterém
rozvíí se snad brzo eské geniální zvuky.

Tvrcem divadla je Charles Garnier, jehož epitet

„architekt druhého Empiru" jest zasloužený. Poloha mo-
numentálního tohoto díla je prost výborná. Ležif divadlo

v ulici Montaigne, v blízkosti boulevardu du Crime, Palais

Royal, námsti Svornosti a polí elysejských, tudíž v centru
nejvyšší Paíže. Facada této legendární stavby elí do
ulice Montaigne jednoduchými liniemi. Architektonické

roucho dopluje slavný socha Bourdell plastikami : Apol-
lina s Musami a allegoriemi Hudby, Tragoedie, Comedie,
Tance, Architektury a Sochaství. Do budovy vchází se

trojitým vchodem, nad nímž jest elegantní markýzová
stecha. Vestibul jest jednoduchý, vede do kolonád. Odtud
teprve možno dojiti hledišt, jehož pdorys jest dokonalá
kružnice. Barvy hledišt, jež elegancí a vkusem všecky
naše pedstavy ukojí, jsou zladny v píjemnou harmonii.

Jsou to : še, zlato, amaranthová erve. Rozdlení hle-

dišt jest : parter pro 500 osob, balkon a trojí galerie.

Princip bezsloupový dokonale zde proveden. Dekorativní
malí paížský Mauric Denis je tvrcem fresek, jež zpe-
stují skvlou kopuli.Zde slenny fresky : Varhany, Sonáta,

Sbor, Orchestr.

Princip orchestru bayrenthského užit i zde; prostor

jeho prohlouben a rozpotn na 120 hudebník. K hle-

dišti pistupují místnosti, jež dají možnost rozvinutí se

spoleenskému životu : dámské budoiry, couloiry a foyery.

Luxuriesn hýí zde na výzdob ovšem paížští výtvar-

níci. V ohledu technickém bude divadlo na výši moderní
machinerie. Ji vedl ingenieur Milon, jenž za tím úelem
podnikl cestu po pedních divadlech. Byl v Kolín, Mni-
chov, Stuttgart a Bayrenthu a zajel i do Moskvy, kde
prohlédl divadlo umlecké. Své zkušenosti pak vtlil do
útrobí tohoto stánku. Nábytek rozešen architekty Van
de Veldem, G. Perretem a Roger Bonwardem.

Denis pracoval ješt na symbolech v hledišti, kde
znázornny jednotlivé fase hudby: Hudba dionysská a
proti ní umní apolinské, Devt symfonií L. Beethovena,
kantáty a pašije Bachovy. Dále zpodobnna opera tragická

a hlavni její pedstavitelé: Don Juan a Zerlina, Nero a

Poppea, Ifigenie, Carmen, Manon. Konen opera ideální
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a lyrism: Parsífal, Brunhilda, Tristan, Berlioz, Chopin,
Massenet, souasná moderna: Strauss a Debussy. Závr
tvoí výše balletu, ballet ruský v Sylfidách Karsavina
s Nižinským.

V Théatre des Champs Elysées pstována bude
opera a hry výpravné, jako mystéria stedovká. K scén
velké snoubí se ješt scéna menši, Comédie des Champs
Elysées; té editelem jest Léon Poirier, kdežto prvé dnes
již proslavený vdce Gabriel Astruc. Le o té zmiovati
se neteba. Staí, že hodila by se dobe i pro Mozartovy
buffy a díla salonní.

Divadlo jest vlastn divadlem umlc v nejistšim
slova smyslu. Jak skvlé jest jeho roucho, tak i program

!

Patriotism francouzský, smutn povstný, zde bude zdeptán.
Nebude národnostních pekážek, ni ohled, ba práv
opan : cizí autoi budou systematicky provádni a pro-
pagováni. Poádány budou velké i komorní koncerty (po-
staveny skvlé varhany). Dle pevahy lze soudit, že živel

lyrický bude hráti prvoadní roli v programu. Pstována
bude i retrospektiva. Zde k slovu dostane se opera ro-

mantická s vrcholy Weberovou Euryanthou a Oberonem,
arostelcem. Nebude zapomenut ani staiký Saint Saens
se svojí Proserpinou, Messager Sestrou Beatricí, lndy
Sv. Krištofem a konen uveden bude i toužn oekávaný
Debussyho Orfeus. Z ciziny pijde Wagner, Beethoven,
mladá Víde (Schrekerv „Vzdálený zvuk", a n e d o j i s ta

v poslední, ale jak vidt dle interesu vad
prvé i naše „Prodaná" („La fiancée vendue").

Ku pravému, na vysoké úrovni stojícímu provedení
je teba ovšem dirigent, již vroucn oddáni dílu, jaksi

by s ním srostli. Nevyrovnatelný pro klassicism duch
Weingartenv chopí se Beethovenova Fidelia, lndy Gluk-
kova Orfea, jehož hlavní part obsazen bude tenorem.

Náš zájem nese se k Prodané. Co jsme se natoužili

po jejím provedení, obzvlášt ve velemst nad Seinou

!

Netšíme se tentokráte opt marn? Doufejme, že ne . .

.

Ve Vídni 22. dubna 1913. V. Hanno Jarka.

Chrudim. Koncert hud. spolku Slavoje dne 12. dubna,
na nmž provedeno bylo velkolepé dílo Berliozovo „Fausta
prokletí", pilákal etné milovníky hudby, takže velký
i malý sál Prmyslového musea byl do posledního místa
naplnn. Spoluúinkovala eská Filharmonie z Prahy.

Sola zpívali : pl Marie Musilová a pp. Jií Huml, Mikuláš
Demkov a Jan Štrba. Obecenstvo se vzrstajícím zájmem
sledovalo efektní skladbu Berliozovu, jejíž skvlá instru-

mentace poskytla eské Filharmonii hojn píležitosti

ukázati umleckou disciplinu a dokonalou souhru. Pí. M.
Musilová (Markétka) podala výkon skvostný, umní její

zazáilo v plném jasu. Pan J. Huml (Mefisto) dominoval
jadrným, kovovým hlasem a uchvátil nenuceností a ideální

zetelností zpívaného slova. Jistotou nástup a procít-
ným pednesem estn k nmu se adil p. M. Demkov
(Faust). len Slavoje p. Štrba (Brander) zhostil se velmi
dobe svého úkolu, a byl hlasov indisponován a posta-
vení jeho vedle umlc takových kvalit bylo velmi chou-
lostivé. Sbory, ítající 180 úinknjícich až na malé nedo-
pateni nastupovaly pesn, dobe ladily, a vždy byly
v souhlasu s orchestrem. O dokonalé nacviení sbor
mají zásluhu sbormisti pp. Josef Poslt a Josef Musil.

Celé tleso ídil pevn a obezele dr. V. Zemánek. Koncert
ml prbh slavnostní a zanechal dojmy nezapomenutelné.
eská Filharmonie pináší také na náš venkov trochu he-
jivých paprsk hudebního krásna, z nichž tolik se tší
Praha, a její jarní zájezd na venkov má velký kulturní

význam.
Olomouc. Jarní koncert „Žerotina", konaný

dne 13. dubna, pinesl tentokrát odlišn od obou loských
representativních produkcí rázu oratorního (Brahmsova
„Nmeckého requiem" a Nešverova „Joba") porad smíšený
v pestrém sledu skladeb vokálních a orchestrálních. „Že-
rotín" pihlásil se jím v první ad k praporu svého vel-
kého píznivce Ant. Dvoáka, jemuž vdí za mnohý cen-
ný dar vnovaných partitur. Poad zahájený „Slavnostním
zpvem" za orchestrálního doprovodu, vyznl mohutnými
harmoniemi „Písn bohatýrské", v níž orchestr (složený
jako obvykle z hudby žerotinské, vojenské a ochotník)

vervnim ízením spolkového sbormistra Rudolfa Pavlaty,
podal výkon prvoadý, Jehož výše snese mítko absolutní,
aniž teba bylo ji vyzvedávati poukazem na náhodnost a
rznorodost složeni orchestrálního tlesa. V rámce takto
daný úmrn zapadly Treglerovy dámské sbory : „Jaro" a
„Jarní travika" spolu s Nešverovým „Zpvem k tanci",

pednesené nuancovan a svižn ženským sborem „Že-
rotína".

Pice de résistance programu tvoil Janákv muž-
ský sbor s prvodem orchestru „Na Soláni arták", kom-
ponovaný na slova stejnojmenné básn Kurtovy. Toto své-
rázné zhudebnní vášnivého intermezza lásky bizarn kon-
trastujícího s tichým kouzlem vonné noci ve spících lesích
na Bezkydu a s tesknící vzpomínkou na rozlouení s „ble-
dou Vsacankou v drahých Karlovicích" podáno s plasti-

ckým vystižením celkové nálady. Lze se píti o to, zdali
architektonická struktura hudebního poematu Janákova
piléhá úpln k djovému podkladu (v tetí sloce vyžá-
dala si na p. pemístní verš — po našem soudu prá-
vem) a zdali zpsob, jakým je traktován doprovod or-
chestru, vyerpává veškery možnosti hudební lícn, ze-
jména co do síly (a i tu dlužno pizvuiti, že ráz nok-
turna musil pirozen resignovati na plné využití zvlášt
harmonie dechové); tolik však je jisto, že Janákovo
krásné nokturno jest skladbou opravdové vnitní hloubky
a vzácné umlecké ceny, jež by zasluhovala, aby byla
provedena optn a optn. Náladovost díla a ovšem též
pítomnost skladatele (pes chtné inkognito nezatajitelná)

vynutily si také opakováni tohoto ísla, jež práv svou
odlišnosti od ostatního poadu došlo plného úinu. Volbu
skladby této, pro obtíže, jež skytá, tak zídka slyšené,
dlužno kvitovati sbormistru Pavlatovi se zvláštním díkem.

Tetí zajímavostí poadu — last not least — bylo vy-
stoupení iditele Pavlaty na koncertním podiu jako vir-

tuosa na cello. Za diskrétního a vesms piléhavého kla-

vírního doprovodu Jaroslava Svobody, uitele klavírní hry
na hudební škole „Žerotína", pednesl cellový A-mol —
koncert Volkmannv vedle drobnosti od Rubinsteina (Me-
lodie), Poppra (španlský tanec „Vito") a Masseneta (Ele-
gie) i ukázal, že ovládá svj nástroj stejn dokonale
v kusech technické bravurní faktury, jako v mkké kanti-

lén, práv na tomto nástroji tak zajímav k srdci mlu-
vící, postaviv takto vedle výkonu dirigenta, jenž dovede
z nestejnorod tvárné massy sveného tlesa orchestrál-
ního vylouditi efektní úiny takové „Písn bohatýrské",
i virtuosnf umlecky výkon vlastní. — Obojí znamená
kus práce, jíž dlužno vysloviti opravdové uznání. —n.

KONCERTNÍ ruch
Bydžov Nový. Domácí zábava „Lubor a Ludiše"

dne 20. dubna. Poad: 1. Klika: Balada o eské hudb,
smíšený sbor. 2. Tregler: a) larní dešf, b) Máje, sbory
pro ženské hlasy s prvodem piana. 3. Kovaovic: Mj
první máj, mužský sbor. 4. Nešvera: Víno a ples, smí-
šený sbor. 5. Píse Fortuniova, komická opera o jednom
djství od J. Offenbacha.

Blovice. Koncert Pveckého sdruženi uitel z Plze-
ska dne 27. dubna. Dirigent uitel Frant. Krofta. Poad:
1. Smetana: Vno. Fibich: Tichá noc. Dvoák: Milenka
travika. Novák: Kyjov. 2. Palla: Má láska. Foerster:
Z osudu rukou. Polní cestou. 3. Florian: Odkud as láska.

Jindich: Oráova píse. Mj první máj. Suk: Bánvaraž-
dínský. 4. Smetana: Rolnická. 5. Pokorný: Písn z mo-
ravského Slovácka. Sola zpívá len sdruženi uitel B.

Kranda. Malát : Holka modrooká.

Hodonín. Akademie eské zemské vyšší reálky dne
20. dubna ve prospch spolku pro podporu nemajetných
studujících téhož ústavu. Poad: 1. Dvoák: Hymna e-
ského rolnictva. Smíšený sbor s prvodem klavíru na
4 ruce. 2. Kovaovic : Voraky z opery „Psohlavci". Pro
dvoje housle s prvodem ; sbor houslist. 3. Fibich : Spo-
leenská; Bendi: Skiváni písn: Máje. Zapli žáci a
privatistky. 4. Dvoák: Ballada. Pro housle s pr-
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vodem, zahrál Josef esal,, žák VII. tídy. 5. Holý: Veer.
Mužský sbor. 6. Dvoák: Úvodní sbor z opery „Šelma
sedlák". Zapli žáci a privatistky. 7. Knittl: Veernice.
Holý : Kozácká ukolébavka. Mužské sbory. 8. Schubert :

Kosamunda. Baletní hudba pro dvoje housle s prvodem;
sbor houslist. 9. Hnilika: Zlatá babika. Smíšený sbor.

Veškeré skladby pednesli studující a privatistky ústavu

za spoluúinkování zpváckého spolku „Hlahol". — Pr-
vod klavírní: pí Vrtišová, sl. Blanka Skácelová. Dirigent:

Hippolyt Hopp.
Hora Kutná. Koncert eské Filharmonie dne 22.

dubna ízením dra Zemánka. Poad: 1. ajkovskij:

Pathetická symfonie ís. 6 H-moll 2. Dvoák : Vodník.

Symf. báse* 3. Suk: Fantastické scherzo. 4. Wagner:
Pedehra k opee „Misti pévci norimberští".

Horažovice, jarní koncert „Práchn" dne 4. kvtna
Poad: 1. Jindich: Jarní píse. Smíšený sbor. 2. Dvoák:
Legenda . 9. Orchestr. 3.Tregler: a) Jaro, b) Jarní travika,

Rašení. Sbory pro ženské hlasy s prvodem klavíru. 4. Hni-

lika: Vta. Smycový orchestr. 5. a) Chvála: Lásky osení,

b) Rozkošný: Opuštný. Mužské sbory. 6. Nedbal: Valše

triste. Orchestr. 7. Dvoák: „Z Moravských dvojzpv"
pro ženské hlasy s prvodem klavíru. 8. Laub: a) Can-
zonetta, b) Píse beze slov. Orchestr. 9. Kovaovic: „Vo-
raky" z opery „Psohlavci", smíšený dvojsbor se ty-
runim prvodem klavíru. Dirigent p. Lad. Mayer.

Roudnice. Pvecký spolek „Hlahol" poádal dne
19. dubna „Kovaovicv koncert 1

' z jeho skladeb. 1 Naše
píse. Mužský sbor. 2. a) Ten zdejší pan fará pkn
káže, b) Necho k nám. (Písn pednese sl. Hana Hla-

váková.) 3. a) Sextett z opery „Psohlavci", b) Nonetit

z opery „Na starém blidle". (lenové „Hlaholu".) 4. Kano-
nické duettino v pro klarinet (p assist. Th. Slavík), lesní

roh (p. uitel esal) a klavír. 5. Královniky. Moravské
národní tance. Ženský sbor s prvodem klavíru (pí R.

Lepierová). 6. Mj první máj. Mužský sbor. 7. Romance.
Pro housle (p. kontrolor Kozdera) s prvodem klavíru.

8. a) Hvzda veerní, b) Kukaka volá Doubravou, c) Jarní

pozdrav. (Sl. Hanna Hlaváková.) 9 Voraky. Velký smí-

šený sbor z opery „Psohlavci" setyruním prvodem (píR.

Lepierová a sl. Jarmila erná). Dirigent Ph. Dr. Jar. Smolák.
Smíchov. Zpváky spolek „Lukeš" oslaví pod pro-

tektorátem mstské rady na Smíchov jubileum svého 501e-

tého trvání dne 28. dubna slavnostním koncertem, dne
30. dubna slavnostní valnou hromadou a pátelskou besedou.

Poad koncertu dne 28. dubna: Dirigent Alex. Hansík, spolu-

úinkuje „Orchestrální sdružení*. — Dirig. prof Ot. Ostril.

S. V. Novotný : Proslov. (Pednese Jan Jankovský.) 1 . Dvoák

:

Slavnostní zpv. Smíšený sbor s prvodem' orchestru.

2. Smetana: Vyšehrad. Symfonická báse. (Orchestrální

sdružení.) 3. Chvála: a) Zelená travika, b) Zálety, c) Kve-
teni, d) Zkouška. Trojhlasé ženské sbory. 4. Fibich: V pod-
veer. Selanka. (Orchestrální sdružení.) 5. Vendler : a) Vrná
milá, b) Májová. Mužské sbory. 6. Smetana: Blaník. „Sym-
fonická báse. (Orchestrální sdružení.) 7. Smetana: eská
píse. Kantáta o 4 oddleních pro smíšený sbor a orchestr.

Poad pi slavnostní valné hromad dne 30. dubna : 1. Sme-
tana: Véno. Mužský sbor. 2. Zahájení valné hromady ^sta-

rostou a uvítání hostí. 3. tení došlých dopis. 4. tení
zápisu slavnostní valné hromady z r. 1903. 5. Krátký nástin

djin spolku. Pednese jednatel „Lukesu". 6. Volné návrhy.
7. Klika: Ballada o eské hudb. Pátelská beseda.

Ústi nad Orl. Koncert zpváckého spolku „Lukeš"
dne 20. dubna. Poad: 1. Bazin-Bendl: Návrat plavc. Smíšený
sbor. 2. a) Schubert: Zastaveniko, b)Raff: Cavatina. Solo
pro housle s prvodem klavíru (p. Líhaik a pí. Lihaíková).
3. Malát: a) Útcha, b) Chudá láska. Mužské sbory". 4. Beet-
hoven : a) Allegro ma non tanto (op. 18. . 4.), b) Andante
cantabile con variotione (op. 18. . 5.) Smycový kvartett

(pp. Lihaík, Škarka, Podhajský, Dušek ) 5. Vogner : Vzdory,
smíšený sbor s prvodem klavíru (pí. Heranová). 6.Mozart

:

Andante z F dur. Solo pro flétnu s prvodem klavíru

(pp. Kyšperka a Spindler.) 7. Malát : „Venkovské obrázky*
pro dvoje housle, cello a klavír (pp. Lihaík, Škarka, Dušek
a pí Heranová). 8. Hnilika : Zlatá babika. Smíšený sbor.

Dirigent Fr. Spindler.

UPRÁZDNNA MÍSTA
Uitele (uitelky) hry klavírní na soukr. hudební

škole na Morav. Znalost nminy nutná. St. zkouška.
Zaruený píjem 800 K ron. Uitel stal; by se po
p. v mst varhaníkem.

*mm PEHLED REVUI
Signále fiir die musikalische Welt . 16. August

Spanuth: Nové methody v provozování hudby. — Akosch
Lásló : Parsifal v Curychu. Berlínská opera a koncerty.

Dopis z Lipska a Curychu. Zprávy a pehledy.
Musíkpádagogische Blátter . 8. Anna Morschová

:

[. mezinárodní hudebn paedagogický kongres v Berlín.
— Dr. Hugo Lobmann: Pro jest tak málo nových písní

lidových a dtských? — Emile Ergo: Odkrytí neznámých
dosud pedností našeho notového písma. — J. C. Lusztig

:

Kritický pehled operní a koncertní. Zprávy.

Kprovedeni v Nár. divadle
žádejte u všech knihkupc,

u pokladny a biietá v Nár. div.

eský text

Klavírní výtah na 2 ruce K 3*60. — Klavírní výtah
se zpvy K 4*80 žádejte v hudebním závod

mojmíR urbAhek v prhze.

Die Musik . 14 Dr. Rudolf Réti (Víde): 27 para-
graf o hudebních jednotlivých phaenomenech a pokus
o vysvtlení souasné „moderní" harmoniky. — Ju-
lius Kapp: František Liszt o Chopinovi. Neznámý lá-
nek Lisztúv. — Hermann Wetzel : 1. mezinárodní hudebn
paedagogický kongres v Berlin (26.—30. bezen). —
Revue revui. Posudky. Kritika. Poznámkv, zprávy, index.
— Pílohy: Chopin, akvarel Marie Wodzinske (I836i,

Chopin dle kresby Eugena Delacroixe, Chopinv pomník
od Fromonta-Meurice v parku Monceau v Paíži. Auto-
graf Polonézu f-moll od Chopina. Podobizna z mládí
Hanse Richtra; portrét Ericha J.

Wolffa.

1RUZNE ZPRÁVYi
* Hudební véda na eské universit. Pehled piše

(. 30): Svého asu podal dr. L. Vycpálek kritiku Zd. Ne-
jedlého hudebního rozboru „Prodané nevsty" (vyšel ve
Svtové knihovn) a ukázal tu na jedenácti místech to-

hoto rozboru názorn, že universitní professor hudební
vdy dr. Zdenk Nejedlý je ignorantem v hudební theorii.

Na tuto kritiku odpovdl prof. Nejedlý dru Vycpálkovi
dle svého obyeje pekrucováním a zavádním sporu vc-
ného na osobní pole. Aby spor nebyl zbyten rozvlékán
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po asopisech, navrhoval dr. Vycpálek universitnímu vdci
Nejedlému, aby o sporných bcdech rozhodla komise od-
borník z hudební theorie, do niž by si každá strana

zvolila dva leny a jíž by pedsedal universitní professor.

A tu stalo se, co dalo se oekávat: dr. Nejedlý octnuv
se v úzkých a vida, že by svoji pi ped odborným tri-

bunálem prohrál, odepel jednoduše záležitost takovémuto
sboru soudc pedložit. Prohlásil ve svém asopisu dra

Vycpálka prost za lháe a spor za nikoli vcný, nýbrž
— osobní, který patí nikoli ped odborný, nýbrž ped
jiný soud — patrn ped — porotu. Soudné veejnosti je

jasno, že universitní prof. Nejedlý bojí se jiti ped odborný
tribunál, ponvadž vi, že tento by jeho ignoranci v hu-
dební theorii musil jen potvrdit. Ped touto soudnou ve-

ejností zalháváním a pekrucováním nepodailo se mu
také zamaskovat fakt, že utržil si zde dkladnou blamáž,
která teprve širší veejnosti ukazuje, v jakých „odbor-'

ných" rukách je hudební vda na eské universit. A k tomu
ke všemu se dovídáme, že prof. Nejedlý, jemuž takto ve-
ejn byla prokázána úžasná ignorance v hudební theorii,

byl ped nedávnem ustanoven professorským sborem fi-

losofické fakulty inspektorem nad pednáškami universit-

ního lektora z oboru hudby. A tímto lektorem již po tvrt
století je hudební theoretik na slovo vzatý: professor K.

Steker. Ubohá hudební vdo na eské universit!
* Pan Karl Burrian odpovdl na noticku jeho pro-

hlášeni v „Extrablattu" se týkající (viz Dalibor pedešlé
íslo) a v „Nár. L." uveejnnou zvláštním zaslánem,
které otisklo „eské Slovo" (!) Zasláno neslo se tónem
ostrým, nebo p. Burrian padá sice ped galerií vídeské
opery skroušen na kolena, ale mluví-li s eským obe-
censtvem, stojí vždy na výši situace. S eským obecenstvem
p. Burrian umi zatoit. Tím mén ale chápeme vykruco-
váni p. Burriana, že jeho prohlášení o nmecké vý-
chov týkalo se výchovy umlecké. Jakou pak sou-

vislost má výchova umlecká s národnostními
štvanicemi a pece celé prohlášení p. B. týkalo se jen n á-

rodnostnich štvanic. Není tedy zasláno p. Burriana

niim jiným než vykrucováním se a sice vykrucováním
dosti nejapným.

* Pan prof. Nejedlý odpovdl na výzvu Kovaovi-
covu, jak jsme pedpovdli, divadelními klepy. To byly

tedy ty argumenty, které p. prof. Nejedlý sliboval a které

si dal teprve po 4 msících vynutit. Kovaovicova od-

pov osvítila náležit jeho poínání. Tak daleko už pan
Nejedlý dospl.

* Národní divadlo obdrželo pozváni k pohostinským
hrám v Paíži. Pijetí tohoto pozvání závisí od podmínek,
o kterých se již vyjednává. Hrána byla by Smetanova

' „Prodaná nevsta".
* Dm . 19, rue Boursault, v nmž bydlel Berlioz,

ml by býti oznaen pamtní deskou. To však není ono
místo, kde komponoval své dílo Benvenuta Cellini, jež

bylo provozováno dne 2. dubna t. r. v divadle des Champs-
Elysées. Dílo Benvenuto vzniklo v . 13. ve staré ulici

Saint-Vincent, na vrcholu kopce Montmartru, v malém,
nízkém domeku, jehož jediné patro tvoí roh ulice Mont-
Cenis. Zde bydlel mistr od r. 1834—1837, o emž svdí
plaketa, zasazená laskavou péí Société du Vieux-Mont-
martre a zde práv také komponoval symfonii Harold en
Itálie. Velechrám Sacré-Coeur, jenž dnes utlauje svou
hmotnou pevahou skromný domeek postavený na konci

zahrádeky, jehož drátnou míží opatená okna se ote-

vírají ješt na rovinu Saint-Denis, dává vynikati zpsobem
co nejmodernjšim jednoduchosti obydlí, kde pracoval

geniální onen hudebník.
* Jan Vincenc Micko t 15. dubna t. r. Narozen 23.

bezna 1834 v eském Krumlov, jevil již v útlém mládí

neobyejné hudební nadáni. Uitelem jeho ve zpvu a ve
he, na housle byl Karel Patka, mstský hudební iditel

v . Krumlov. Od r. 1845 zpíval na kúru v chrámu sv.

Víta pod iditelem kru Šimákem. Ml krásný diskon-
tový hlas, jenž pivodil mu v témže roce nadaci, zalo-

ženou pstování zpvu chrámového. V r. 1849 absolvoval
c. k. hlavní školu pod iditelem Šimákem s vyzname-
náním, a nabyl zpsobilosti ku vyuování na hlavních

školách. V r. 1851 pišel do Prahy, absolvoval roku 1853
s vyznamenáním varhanickou školu pod iditelem Pit-

schem a Jos. Leop. Zvonaem, jako uitelem. V roce 1857
absolvoval instrumentaci a partiturní kurs pod iditelem
Kittlem s vyznamenáním a nabyl zpsobilosti kapelníka,
chtje se vnovati vojenskému kapelnictví. Od r. 1853 do
1858 byl inným, jako uitel hudby v hudebních ústavech
Petra Maydla a Frant. Hausra. Roku 1858 obdržel od
magistrátu pražského povolení k otevení vlastního hu-
debního ústavu pod protektorátem Klotildy hrab. Clam-
Gallasové. V r. 1861 založil si obchod s hudeb, nástroji

a pedal v r. 1863 hudební ústav p. Waousovi. R. 1863
stal se píslušníkem Prahy, nabyv mšanského práva
v roce 1868. R. 1872 súastnil se první prmyslové vý-
stavy v Praze ku povzbuzení prmyslu v echách jako
první vystavovatel hudebních nástroj. Roku 1874 obdržel
titul c. k. dvorního dodavatele, roku 1875 stal se stálým
pís. soudním znalcem a roku 1883 obdržel titul arciv.

komorního, dodavatele. Byl lenem jednoty ku povznesení
hudby v echách, jednoty hudebních umlc pražských,
spolku „Cecilie", Umlecké besedy, zpv. spolku „Hla-
holu" atd. est budiž jeho památce!

* Ve Dvoe Králové n. L. zemel p. jUDr. Rudolf
Nedbal, zemský advokát, bratr Oskara Nedbala a nad-
šený pstitel hudby, dne 15. dubna t. r. Kdo znal milou
jeho povahu a otevený, pímý charakter, jist zachová
mu trvalou vzpomínku.

* Hlsen contra Weingarten 26.-27. kvtna pro-

jektovány jsou dva veliké koncerty Weingartenovy v mra-
morovém sále zoologické zahrady.

* V Berlín zakázáno bylo na Velký Pátek policií

provedení Tinelova oratoria „Sv. František" a Lisztovy
„Sv. Alžbty", ponvadž se policejnímu prefektu zdála
tato hudba velice svtská!! Místo nich provedeno tedy
Franckovo „Oslavení".

* 6. kvtna provedeno bude Wagnerovo oratorium
„Veee apoštol" pod Schuchem práv 70 let po svém
prvním provedení v tomže kostele ve Frauenkirche.

* iditel Gregor zamýšlí již poátkem píštího roku
uvésti na scénu „Parsifala" s drem J. Winkelmannem, po-
savade lenem Nmeckého zemského divadla v Praze,
jenž bude angažován po úspšném vystoupení v „Sou-
mraku boh". Pozoruhodno, že otec Winkelmannv krei-

roval r. 1882 pi premiée tohoto díla v Bayreuth též

titulní úlohu.
* Víde je bohatá na umlecké skandály. Po

zdailém provedeni Beethovenovy Deváté pod Wein-
gartnerem ve velkém sále c. k. spolenosti hudebních
pátel byl veliký potlesk. Dole v pízemí u vchodu na po-
dium stál vedle lože jakýs 241etý student, který zuiv
tleskal a Weingartnera, když se vracel podkovati za

aplaus, tém enthusiasticky objímal. Takový nadšený
projev byl Weingartnerovi, který se o aplausu duchapln
v „Akordech" rozepsal, peci nesympathický, a tu jeho

pítel Pallas, disponent, vyal dotynému studentovi po-
líek. Aféra bude míti soudní dohru. H.

školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
S zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

• lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

! V. F. ERVEHÍ A SVM0VÉ v Hrotící Králové.

S Nejdokonalejšl hudební nástroje ze deva I kovu.
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r
Na hudebná Škole Filharmonického

spolku „Besedy Brnnské 1 ' obsadí se

dnem 15. zái 1913 místo

hlavního uitele
hry na klavír.

Podmínky: Absolutorium konservatoe, od-

boru klavírního s dobrým prospchem. Po

uspokojivém jednoroním provisoriu následuje

definitivní ustanovení, minimální poet týden-

ních hodin vyuovacích 24 (maxim. 30), roní

služné 2400 K garantováno jako minimální. Žá-

dosti, doložené vysvdeními konservatoe a do-

klady o dosavadním psobeni v originálech neb

ovených opisech, butež podány

do 1. ervence 1913

výboru Filharmonického spolku

„Besedy Brnnské"
v Brn, Besední dm.

Práv vyšlo! Sensani novinka!
Nebývalá nádherná úprava!

Cyklus písní pro jeden hlas s prvodem klavíru.

Básn Ed. Rady. Hudbu složil Rud. VaSata.
Umlecky vypravil A. Wierer.

1. Na starém židovském hbitov.
2. Dlouhý Den.
3. Meisslova ulika.
4. Krásná Lea.

Vydání na velínovém papíe K 360
„ na runím papíe, runím tiskem . „ 12 1—

Pvodní vazba k zavšení exempláe . . „ 6-—
Poštou rekom. o 55 hal. více.

Vyšlo též v nm. peklade dra E. Rychnovskýho.

Dv nejvtší, v celém svt slavené pa-
mtihodnosti Prahy — Židovský hbitov a
pražské Ghetto — jsou zde pedmtem poesie-
plných verš, opedených obdivuhodn char-
akteristickou a náladovou hudbou. Mistrovské
kresby zaokrouhlují celek ve velkolepé dílo
umlecké.

K dostání u všech knihkupc.

Nakladatel Mojmír Urbánek, Praha II.,AI
Jungmannova tída . 14, Hlávkv palác.

F&RSTEROVY KLAVÍRY
FSRSTEROVA PIANINA
F0RSTEROVA HARMONIA
dosta* lze ve všech lepších skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LCBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.

Založeno 1859. ZaloZeno 1859.
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=HUDBA=
Prodaná nevsta.

Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 1 K. Pro housle solo K 1.20. Pro
2 housle K 1.60. Pro housle a klavír 2 K. Pro
2 housle a klavír 3 K. Textovní knížka 40 hal.

V studni.

Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 50 hal. Pro housle solo 60 hal. Pro
2 housle K 120. Pro housle a klavír K150. Pro
2 housle a klavír 2 K. Textovní knížka 20 hal.

Hymny slovanských národ.
Pro klavír š podlož, textem orig a es. od
E, Krause. Pouze 50 hal. Pro orch. 4 K.

Pro dechové nástroje K 4'50.

1. Bulharská. *2.-3. ernohorské (dv).
4. Srbská. 5. eská. 6. Moravská. 7. Sloven-

ská. 8. Slovinská. 9. Chorvatská. 10. -11. Polské.

12. Ruská. '13. Lužickosrbská. 14. Francouzská.
(V žádném konkurenním vydání není 14 hy-
men, proto žádejte výslovn vydání naše.)

Vítzství Slovanstva.
Hymnický pochod od E. Starého. Pro piano 80 h.

Pro 1 nebo '2 housle 60 hal. Pro orchestr 2 K.

Pochod vítz.
Oficielní pochod spojenc balkánských od A 1.

Macáka, král. kapelníka v Sofii. Pro orchestr

K 2 — . (Novinka.)

Z pisn do písn.
Tré postupných vínk ku poteb pi poáteném
vyuování klavírním. Upravil Em. V e s e 1 í k.

Sešit I. 20 eských nár. písní s textem K 1*—

.

Sešit II. 20 eských nár. písní s textem K 1'20.

Sešit III. 30 nár. písní s textem1 a hymen K 1'50.

Skladby pro piano po 50 hal.
(Každé jednotlivé íslo stojí 50 h, dvojité 1 kor.

atd.) 1.-2. Prodaná nevsta. Sms. 3.-5. Kovaík,
Album oblib, popvk. 6. V studni. Sms. 7.-9.

Carmen. Sms. 10.-12. Hoffmannovy povídky.

Sms. 15. Hymny slovan. národ. 16.

Kmoch, Album pochod. 17.-18. Album oblib,

písní. 19. Sletové album sokolské. 20. Ni zisk,

ni slávu. Sokolská sms. 21.-22. Kraus, Trans-
kripce na oblíbené písn.

Operní smsi pro piano po 30 hal.
Troubadour. Traviata. Rigolleto. arostelec.
Tell. Don Juan. Kouzelná flétna. Afrianka. Hu-
genotti. Dcera pluku. Bílá paní. Poustevníkv
zvonek. Fidelio. Romeo a Julie. Oberon. Figa-

rova svatba. Sen v noci svatojanské a mn. j.

(Seznamy podrobné zdarma.)

Ouvertury pro piano po 30 hal.
Kdybych byl králem. Fra Diavolo. Fidelio. Nor-
ma. Carmen. Bílá paní. 2idovka. Car a tesa.
Sen v noci svatojanské. Halka. Don Juan.
Figarova svatba. Kouzelná flétna. Lazebník. Tell.

arostelec. Oberon. Leonora 1/3. Hugenotti a

mn. j. (Seznamv podrobné zdarma.) Seznamy
hudebnin zdarma. Zakázky vyizují se vždy

obratem pošty.

Hudební závod - Antiquariát - Obchod s klavíry

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv palác.

|
Nové písn

|

Práv vyšel III. sešit HASLEROVY:
„STAROPRAŽSK".

OBSAH: 1. Než jablo odkvete. 2. Na velko-
pevorském námstí. 3. Píse o kocourovi. 4.

Ztracená láska. 5. Vojenská.
Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy

po 20 haléích.
Sbírka I.: Pro jeden hlas s prvodem piana neb
kytary K 1 "60, orchestr nebo dech. hudba K 3 60,
mužský sbor K 1'20. Texty s nápvy po 20 h.
Obsah: 1. Po starých zámeckých schodech.
2. Ty petínské strán. 3. Zvoneky v Loret.
4. Píse o ztraceném vneku.

Sbírka II.: Pro jeden hlas s prvodem piana
nebo kytary K 1'60. Pro orchestr nebo decho-
vou hudbu K 3'60. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Když nad Prahou se veer uklání.
2. Kdyby ty's mi chtla dát. 3. Není lepší
jako z jara. 4. Vdávala se jedna panna. 5.

Panna Veronika.

"ovál PÍSNIKY ZE STARÉ PRAHY
od Baláka a Provazníka.

Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy
po 20 haléích.

1. V Malvazinkách. 2. Na kohoutku svatovít-
ském. 3. Pan Anton. 4. V zlaté studni. 5. Hi-
storie o znudném mládenci.

II. vydání TULÁCKÝCH PÍSNIEK
od Hašlera a Frímla
pro zpv a piano 3 kor.

l.Tulácká. 2. Sedí slípka na bidélku. 3. Oženil
se starý dudák. 4. Vítr fouká.

Novinka! KDYŽ JSEN VANDROVAL...
Písniky v národním tónu pro zpv a piano na

slova Zavadilova, sjožil Em. Starý.
Cena 2*40.

1. Louení 3. Stesk.
2. Cestou. 4. Psaní.

5. Návrat.

Novinka! PÍSN O HÉ MILÉ Novinka!

s prvodem piana. Složil Rud. Vašata.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té vaší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 3'—.

ZE ZAŠLÝCH DOB.
Chansony s prvodem piana od Rady a

Pospíšila.
1. Když ženil se náš mladý pán.
2. Ta naše slena ze zámku.
3. Náš mladý pán, je hezký pán.

Cena K 2'—.

:• Velký výbr krásných, melodických a vd- ji

:: ných písní. Kabaretní literatura písová ::

•: rovnž v bohatém výbru. Seznamy zdarma.

Hudební a klavírní závod — Antiquariát

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv Palác.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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TERESIE DUCHÁCKÁ:

ZPVÁCKÝ SPOLEK „LUKEŠ"
NA SMÍCHOV.

Vzpomínka v jubilejních dnech 501etého trvání.*)

„Národ pje nám,
my pjme národu!"

V dob radostného probuzení národa založen byl

r. 1863 zpvácký spolek „Lukeš" na Smí-
chov. Tžké byly doby let padesátých, kdy za

vlády Bachovy podezíváním tlumila se spolková in-
nost eská. Teprve po vydání íjnového diplomu

r. 1860 vzpružil se život veejný a tvoení spolk
besedních, ochotnických, sokolských a zpváckých
bylo takka na denním poádku.

I „Lukeš" náleží k prkopníkm spoleenského
života na Smíchov, kde tehdá pi vesle byl tovární

živel nmecký.

Slavný tenorista eského zatímního divadla Jan
Ludevít Lukeš byl s Karlem Bendlem, Ferd.

Hellerem a Frant. Pivodeu nejen zakladatelem „Hla-

holu" pražského, ale i jiných zpváckých spolk
v echách. Jemu ke cti pijal smíchovský zpvácký
spolek jméno „Lukeš".

J. L. Lukeš v prvních dobách asto do spolku

chodíval, sólisty ke koncertm cviíval, pedsedal
schzím i vštpoval lenm lásku ke zpvu sboro-

vému. Slavený pvec a — neobtžoval si pracovati

se zaáteníky, kteí ani dobe nechápali, kdo je

ten, který s nimi se zabývá. V pozdjších dobách
i s chotí svou skoro vždy koncerty spolkové navšt-
voval. Prvním sbormistrem „Lukesu" byl uitel

Alois Šebek. Cviil zpváky bedliv, ale ježto

ml mnoho zaáteník, vystoupil s nimi veejn
teprve na podzim r. 1864. Pvecké innosti velice

škodilo, že pi tehdejších pomrech na Smíchov
nebylo lze nalézti slušné místnosti spolkové. „Lukeš"
chodil takka od hostince k hostinci, ímž trpl ne-

jen majetek spolkový, ale ohrožováno i etnjší
scházení se len. Rok 1868 náleží k nejpamátnjším
dobám „Lukesu". Dne 10. kvtna téhož roku svcen
byl kanovníkem Václ. Štulcem prapor spolkový, ma-
lovaný mistrem Jos. Mánesem. Na bílém hedvábí

*) Podrobné djiny spolku vylíeny jsou v památníku,
který byl vydán k 501etému jubileu

v íze bílé a plášti hndofialovém s varytem v ruce

mezi zlatými ornamenty stkví se tu pvec Záboj.

Na jedné stuze vyšito: „Lukeš" založen dne
19. bezna 1863. Matkou praporu byla chof továr-

níka pí Josefa Kohoutová, sbormistrem byl tehdá

Karel Kuera, pozdji sbormistr eského zatím-

ního divadla.

innost spolku byla horlivá až do poátku let

sedmdesátých. Po práci takka zimniné nastala

ochablost, ke zkouškám chodilo málo len, takže

v listopadu r. 1870 vyskytla se ve výborové schzi

smutná otázka: Má-li „Lukeš" dále trvati ? Avšak

pevné vli podailo se spolek zachrániti. Aby pak

innost nejen se vzpružila, ale i programy se zpe-

stily, zvány k návrhu tehdejšího sbormistra Jos.
Ad. Bergmanna od r. 1874 dámy smíchovské

ke zkouškám jako hosté. Tím promnil se znenáhla

mužský zpvácký spolek ve smíšený; stanovy jeho

schváleny v beznu r. 1880.

V dob té piinním sbormistr Frant. Klei-
nera a dra Jos. Zubatého ml „Lukeš" velmi

pkn sestavený odbor orchestrální a oktetto muž-
ské i smíšené.

Od r. 1883 zvolen byl starostou spolku p. Mag. Ph.

Václav Zámecký, který funkci tu nepetržit za-

stával až do r. 1910, tedy" plných 27 let.

Dstojn oslavil „Lukeš" své 251eté jubileum ve

dnech 14. a 15. dubna 1888 za sbormistra Ed.
B i 1 1 n e r a. Mistr Zd. Fibich vnoval ku koncertu

ženský sbor „Nevrná". K jubileu vydal spolek pa-

mátník, zdobený Zillichovou kresbou Mánesova „Zá-

boje".

R. 1890, kdy sbormistrem byl J os. Ot. erný,
dal „Lukeš" první podnt k obnovení zaniklé

„Ústední jednoty zpváckých spolk eskoslovan-
ských". „Lukeš" byl vždy v popedí spolk, které

význam organisace pvecké chápaly a dal výboru

„Jednoty" nkolik horlivých pracovník.

Z „Lukesu" také vyšel pokyn k poádání kon-
cert lidových, t. j. takových, které by pro-

gramem každému byly srozumitelné a nepatrným

vstupným i nejširším kruhm pístupné. Píklad „Lu-

kesu" došel ve zpváckých spolcích hojného ná-

sledování.

Na pamt 301etého trvání r. 1893 vydal „Lukeš"

svým základem Macanv mužský sbor „Kozáky
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pochod". Jiná skladba „Lukešem" vydaná jest „Dá-

rek z pouti", mužský sbor od K. Bendla (r. 1873).

Od r. 1891 do 1895 byl sbormistrem p. Ale-
xandr Hansi k, potom p. Bohumil Vendler
až do r. 1904. Od té doby je opt sbormistr p. A.

Hansík.

Dne 20. záí 1897 zemel mistr eského zpvu
sborového Karel Bendi. estným lenem „Lukesu"

byl od r. 1 869. Spolkový archiv vykazuje až po ny-

njší dobu skladeb Bendlových : 36 sbor mužských,

30 ženských, 32 smíšených, úhrnem 98 sbor.

Na snmu „Jednoty" dne 4. ervence 1897 schvá-

leny vzorné stanovy župní. Rzná vyjednávání po-

sunula zízení levobežní župy Podblohorské Draho-

rádovy až do r. 1899, kdy stal se i „Lukeš" jejím

lenem.
Zatím upraveny „Jednotou" vzorné stanovy spolk

zpváckých. Dle nich sestaveny i nové stanovy „Lu-

keš", jichž až dosud se užívá. Výbor nejednou uva-

žoval, kterak by krásný obraz na praporu spolko-

vém uchován byl trvale, nebo jako prapor vydán

byl poškození vlivem nepohody. Proto oznámeno

bylo ve výroní zpráv r. 1897, kdyby nalezla se

korporace vlastenecká nebo snad i jednotlivý mece-

náš, který by kopii Záboje na prapor opatil, že byl

by „Lukeš" ochoten bez další penžité náhrady v-
nován' originál veejnosti. Nabídky povšimla si „Um-
lecká Beseda", která pozdji opatila spolku vrnou
kopii od prof. Ad. Liebschera a pevzala originál bez

jakékoliv další penžité náhrady. Kopie odevzdána

„Lukesu" v kvtnu 1899.

FEUILLETON

Zdenk Knittl:

DIVADLO V ŠÁRCE A „PRODANÁ NEVSTA".
Úprava pírodního interieuru, v nmž v polovici

kvtna, dovolí-li tomu píznivé poasí, nalezne útulek

naše nové divadlo v pírod, chýlí se ku konci. Roz-
sáhlé hledišt, pirozený díl amfiteátru, plní se rychle

improvisovanými sedadly, prostora pro orchestr, vyhlou-
bená v zemi, vykládá se devem k vli jasné resonanci,

devná konstrukce, kterou nutno bylo pomocí pírod
tam, kde pece jen nevykazovala jevišt tak dokonalého,
jak bylo zapotebí, blíží se rovnž k dohotovení. A vedle
lidských rukou, které tesaským dílem upravuji podnik,
jenž mže pi nejmenším nazván býti svrchovan zají-

mavým, i sama píroda vyrukuje se všemi prostedky
okrašlujícími. Romantické strán, naturální to prospekty
a kulisy, do nedávná holé, svží zelení se usmívají, lesní

stromky porznu i v hájecích kolem rozbhlé zvdav
nastavují nejnovjší letorosty a dole kolem cesty, vedoucí
ku hlavnímu vchodu divadla, kvetou jablon. Vše je tedy
tém pipraveno — i obecenstva zvdavého dosti, ba,

víc než dosti již tu pešlo. Dkaz, že jest zájem co
nejvtší.

Jest ovšem pirozeno, že není zájmu, aby nebylo de-
bat a rzností názorových. A tak i nový podnik, jehož
umleckou složkou úinkující bude naše Národní divadlo,

stal se namnoze již pedmtem úvah a úsudk, tu píz-
nivých, tu i nepíznivých, a již jsou to úvahy jednotlivc
z obecenstva í asopisecké feuilletony kritisujících pí-
slušník sedmé velmoce. Ovšem — bez tendencí ani tyto

Poátkem školního roku 1902—3 zízena byla

pvecká škola pro mládež, která dosud trvá i vy-

chovala již adu dorostu pveckého.
Pi oslav 401etého trvání spolku r. 1903 na-

posled veejn ozval se hlas staikého mistra Lu-

kesa. Pi slavnostní valné hromad zazpíval jednu

slohu hymny „Kde domov mj?" Byla to chvíle do-

jemná. Ti, kdo z pítomných vše znali a vmyslili se

v doby minulé, se slzou v oku vzpomínali, že stojí

ped nimi nejen bývalý slavný pvec divadelní, nýbrž

i koncertní, který pes nesnáze let 50tých, kdy vše

eské podezením bylo stíháno, zpíval veejn s ne-

vyrovnatelnou dovedností naše i jiné slovanské písn
národní. Výrazné modré oi jeho neztratily ohn ani

v stáí, zpvákem a hercem zstal až na sklon svého

života.

Cho jeho Kateina, roz. Kuerová, dcera ma-
jitele pivovaru „U Reismann", paní milá a ušlech-

tilá, která v mládí také byla dovednou zpvakou,
zemela 24. února 1905 a v první výroní den, dne
24. února 1906 rozžehnal se s námi navždy drahý

protektor, jehož jméno zstalo „Lukesu" vzácným
ddictvím.

Aby pak jméno zasloužilého pvce a uitele zpvu
i dále spojeno bylo s podnikem, který odchovávati

má budoucnosti dorost notového zpvu znalý, na-

zvána od r. 1906 pvecká škola spolková školou

Lukešovou. Úedního schválení požívá škola od

r. 1905.

Zpvácký spolek „Lukeš" koná v tchto
dnech oslavu svého 501etého trvání. Mnoho nesnází

musií v dob té pekonati, a nebýti len vrných,

úvahy, posledn jmenované, nebývají. Tak zejména uritá
strana, jíž jest solí v oích vše, co podniká správa Ná-
rodního divadla, pospíšila si za tepla zakiknout i divadlo
v Šárce. Specieln „Prodaná nevsta", jež má býti prvým
z provedených kus, byla tu pedmtem úvah a lánk.
A tu nebude snad bez zajímavosti, a doufám, že se te-
nástvu našemu zavdím, dotknu-li se nkolika slovy
otázky této.

Jsou dv základní složky, jimiž se nesmrtelná Sme-
tanova opera vryla a vžila v srdce celého národa našeho.
Prvá z nich jest hudba sama, jež je jist stránkou nej-

pednjší a zárove i nejpopulárnjší. Druhá z obou slo

žek však je ztlesnna pvabem a kouzlem národní barvy,

jíž prosycen jest dj Sabinv, rzností a životností celého
prostedí, v nmž se „Prodaná nevsta" pohybuje. O tchto
dvou základních složkách dlužno uvažovat i pi uvedení
Smetanovy opery na pírodní jevišt, a myslím, že s vý-
hodou bude, uvážíme-11 každou z onch stránek, hudební
i scénickou, zvlášt.

Jest nesmírn snadno býti pedem skeptikem a hle-

dti s nedvrou vstíc tomu, co shrnuto v pojem repro-

dukce hudební. Je pravda, že i v divadelní budov, kde
není prostoru tak rozsáhlého ani okolností tak náhodn
rozptylujících jako v pírod, zaasté stane se, že ten i
onen detail splyne a zanikne, aniž by pišel k platnosti.

Tím spíše mže se státi, že hudební stránka, v orchestru
zejména pianissinia smyc nebudou na výši. situace.

Nebo pes to, že akustika místa samého nad ertovým
mlýnem je vzorná, aniž by naopak vykazovala njaké
ozvny, pece nutno uvážiti, že patnáct tisic divák a na
osm set úinkujících zmní snad do jisté míry celý ten

prostorový útvar — a nejisto jest, zda ku prospchu
akustinosti jeho. Též jest relativním pojem ticha v hle-

dišti — dovede-li totiž tak ohromný poet diváctva, jež,

bude-li poasí píznivo, jist se dostaví, zachovati klid, aby
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kteí dobré i zlé trpliv s ním snášeli, zajisté dávno

byl by podlehl. Každý spolek stavtí mže budouc-

nost jen na vytrvalé lenstvo, které, a asto zkla-

máno v dve k lidem, pece udržuje se sebezape-
ním a dvrou ve zmnu k lepšímu. Pi mnohém
tíštní sil a vyhledávání chvilkových zábav nebyl by
„Lukeš" obstál tak dlouho, kdyby nebyl se opíral

o leny svdomité, jimž opravdu na bytí spolku zá-

leželo.

VÁCSLAV HANNO JARKA:

VARHANNÍ TVORBA FR. LISZTA.
Nedávná Bolteova sta o tomto pedmt vzbu-

dila ve mn jistý interess, který sdluji dnes i našemu
tenástvu.

Pro rozvoj varhanního umní jsou nkterá díla

Lisztova velice významná a mají náležet do pevného
repertoiru koncertujícího varhanního umlce. Polyfonní

hlasové vedení Bachovo rozšíil Liszt ve své homo-
fonní harmonii a akkordové figuraci na píklad,

v BACH fuze. Lisztovy oríginelní varhanní kompo-
sice nejsou prý však vnjší povahy, jak jistý var-

hanní mistr dokazuje a „mohou býti dle své písné
a figurované práce zcela dobe srovnány s Mendels-
sohnem a Rheinbergrem. Ony nestojí na hloubce

Bachov". Pro Liszt dle náhled tchto mén var-

hann psal, bude možno objasniti pi analysi jeho

dl, a to originál varhanních a pro klavír pedálový,

dále transkripcí dl vlastních a cizích.

proud hudby, zejména v pianissimech, nebyl niím rušen.
Ale to vše jsou pouze možnosti — úvahy o nejistém,
pedchozí skepse: nebo je zcela možné, že místo, dnes
krásn akustické, odevšad proti vánku chránné, návalem
diváctva stane se ješt akustitjším, jako tomu pravi-
deln bývá u síní koncertních a hlediš divadelních. A tak
nejlépe, soudím, jest zachovati se k otázce hudební re-
produkce prozatím na stední zpsob : neodsuzovati a
nevytýkati pedem, aniž zárove naopak tvrditi její vyni-
kající hodnotu.

|e zde však druhá stránka „Prodané nevsty", jíž ší-

eji chci si povšimnouti. Je to stránka, jak již eeno,
scénická. A tu opt nkolika slovy chci se zmíniti o ná-
zorech, které protichdn pedem byly již vysloveny. Ná-
zory ty shodovaly se v tvrzení, že divadlo v pírod jest

tehdy pijatelné, je-li intimní, dýše-li kouzlem nehluné
poesie. Rád vím v kouzlo intimity. Kdo by v n nevil,
kdo by neznal jeho opojivé krásy, jeho skutené, oprav-
dové poesie? Ale pijde tu otázka, kde jest intimita pí-
rodní scény na míst. Odpov na snad ležící: v kusech
intimního rázu. Ale jest „Prodaná nevsta" dílem takovým?
Není. „Prodaná nevsta" jest dílem národním, živým,
plným ruchu, veselí, radosti — vždy jedná o posvícení —
kdo by tu hledal intimitu ? Pipadá mi to, jakoby nkdo
chtl míti cviení všesokolského sletu rovnž intimními.
Nikoliv. Rušnost, s níž „Prodaná nevsta" bude vypra-
vena v „Šárce", jest zúplna na míst, a jest skoro vítati,

že alespo doasn dílo Smetanovo vymaní se z úzkých
mezí divadelního jevišt, jež tomu, co jest srdcem všeho
v „Prodané", volnost, radostnost, život a ruch, nedopá-
vají dosti rozpjetí, ba, zaasté nutí býti stereotypním.
Mám víru v režisérskou ruku p. Polákovu, že ovládne
massy úinkujících kompars a pedvede nám jednou
opravdový život eské vesnice ; tším se opravdov na
ten malebný pohled, jejž si v duchu pedstavuji: Sple l

Bachv klavírní styl jest práv opaný: on
myslil svá klavírní díla varhann a var-
hanní díla klavírn.

Bach a Liszt jsou Alfa a Omega celého var-

hanního umní.

Ne vše ale jest od Liszta myšleno pro varhany
— nýbrž též pro pedálový klavír. Af jen nkdo si

zahraje nebo poslechne po sob dílo nkteré na

obou nástrojích, a bude žasnout, jak klavírn jasn
a plynn pasáže pijdou k platnosti, pokud to pi
nedostatených rejstíkových effektech a na jediném

pouze manuálu lze provésti! Na titulním list fantasie

„Ad nos, ad salutarem undam", nebo na sborech

poutník z Tannháusera a práv tak na Bachových
Fugách, Studiích a Skizzách Schumanna a Modlitbách

Alkanových vidl jsem drazné oznaení: Pro pe-
dálové kídlo nebo varhany.

Rozdíly vážné mezi klavírem a varhanami

možno poznati dobe pi hraní Bachových kla-

vírních skladeb na klavicembalu, nebo na moderním
kídle. Komparace na každý pád je zajímavou!

Fantasie a Fuga na jméno BACH jest

lépe vhodnou ku pednesu na pedálovém kídlu. Má
jasné vty, bohaté pasáže a akkordovou techniku,

agogická i dynamická stoupání. Provedení staccat a

frasovánl zni na varhanách trochu rozmazan a proti

duchu nástroje. Vtší efekt je ale na pedálovém

kídle. Kdo má jednomanualový takový nástroj, má
naprosto vtší požitek pi provedení této fantasie na

tomto strunném nástroji, než na píšalových varha-

nách.

kroj, djové ostrvky jednotlivých scén, a na každé líci

radost a ples — a nade vším to zlaté, májové slunce —
jeden úsmv! Myslím, že nejeden z divák úsmv ten

hloubji pocítí a zatouží, aby více, více úsmv stálých,

neprchavých, zasvitlo u nás asto — hodn asto. Aby
radost, modré nebe istého jasu pešlo z toho odpoledne
v Šárce i dále — do celého našeho života.

A ješt snad nkolik drobnstek mohl bych prozra-
diti, jež se týkají podrobnjšího scénování „Prodané ne-
vsty" v pírodním interviewu. Jevišt nebude pedsta-
vován" náves, jak se leckdo domnívá, nýbrž vesnice sama
bude pouze pozadím. Na jevišti z leva bude eská ho-
spoda, ped ni „tanení sí" v pírod : udupané místo,

jak je nalézáme ješt leckde na vesnicích, kde komfort
dosud tak daleko nestoupnul, aby šenkovny byly k tanci

dosti prostranné. V pozadí strá nad „ertovým mlýnem"
a pravá skála (od diváka) budou ješt zárove pojaty ve
scénu a „hráti s sebou". Scenerie — jak se samo sebou
rozumí, táž pro všechna ti djství, jež pjdou za sebou
bez pestávek. Dj pone zvonním s vže kostelíka

v pravém pozadí, ohlašujícím konec požehnání. Jednotlivé

scény, dua, ensembly, arie budou se pak penášeti dle

poteby na jevišti s místa na místo, aniž by však ruch
scény ostatní byl jimi petržen. —

Uzavírám své sjtruné poznámky ku provedení „Pro-
dané nevsty" v Šárce. Uzavírám je páním, aby tento

podnik setkal se se zdarem a povzbuzením, aby obe-

censtvo z kruhu našeho tenástva neváhalo súastniti

se ho. Bude tento prvý pokus o divadlo v pírod
v Praze pokusem zajímavým a podníceným ne zištností

a laností sensace, jako spiše pátráním po stopách nových
cest. Povedou-li cesty tyto k cíli, ukáže praxe. Theorie
je tu zbytenou pítží.
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Fantasie na jméno BACH vyšla ostatn

ve 3 rozliných vydáních. Originelní práce (pro var-

hany) u Schuberta, bohužel velice nedostaten fra-

sovaná
;
pro klavírní solo u Siegela a konen vyšla

po tetí u Kantha pepracována za asistence mistrovy

Karlem Thernem pro 2 klavíry. Napoád však jest

tato fantasie nepíliš tžkou ku provedení, jakožto

skutené veledílo varhanní.

Totéž možno íci o mnohokráte pepracované
Toccat a Fuze D-moll od J. S. Bacha, která

svému zrození dkuje svými pianistickými pasážemi

pedálovému klavíru, který používal též tomášský

kantor. Komposice tato náleží ku nejvíce hraným
transkripcím.

Jisté tžkosti vykazují již Variace na basso
continuo z I. vty Kantáty „Plá a Ná-
ek..." od

J. S. Bacha, které picházejí k platnosti

teprve na velice barvitých varhanách a též pro tyto

dojista jsou myšleny. Vyšly u Peterse též jako solo

klavírní. astji použité thema od Bacha je ve form
passacaglie varirováno a vykazuje temnjší a bolestnou

náladu. Celek uzavírá chorál: Co Bh in i,

dobe iní. —
Nejtžší jest asi pro varhany nebo pedálové

kídlo psaná Fantasie:Ad nos, ad salutarem
u n d a m (Breitkopf a Hartel), kterou možno i ty-
run manuáln provést. Mén „varhanní" tžké
toto dílo objevuje se v zleheném vydáni od Eckerta.

Ve volné fantasii použito jest dvou motiv z Pro-
roka od Meyerbeera, jež jsou široce expansovány.

Úpln mohou odpadnouti ist klavírn myšlená

interludia. Fantasie tato je prvým dílem, které psal

Liszt pro „královský hlas dómu" (kolem roku 1850).

Proto též ony moderní, klavírní passáže.

K originálním dílm náleží ješt „Introitus a

Smutení óda", dv duchaplné skladby proped-

nes na moderních varhanách (vyšly u Siegela) a

konen duchovní zásnubní hudba se zpvem ad

libitum „K svatb". Vyšla u Breitkopfa a Hártela a

pedál není obligátní.

Provedení Lisztových varhanních dl vyžaduje

proto dobré, výrazu schopné moderní varhany a

se strany hráe vysokou hudební intelligenci a

virtuosní varhanní techniku.
K úplnosti možno zde jménovati u Fiirstnera

vyšlý „Vánoní strom", cyklus 4 skladeb pro har-

monium, z nichž zejména doporuuji o vánocích ku

provedení „Pochod svatých Tí král" (bez pedálu,

nutný jen positiv). Ne všecky skladby varhanní u La

Mary a Gollericha pocházejí od Liszta.

Obracím se nyní kvarhannímtranskripcím
vlastních i cizích dl.

Z uherské korunovaní mše pepra-

coval Liszt Offertorium E-dur, jež nevyžaduje mnoho
techniky, teprve na konci pistupuje obligátní pedál

15taktovou podlevou. Tatáž skladba nemine ses úi-

nem na harmoniu.

Jedna z nejvznešenjších transkripcí jest „Z a 1 o-

žení kostela" z oratoria „Christus" (II. díl . 8).

Poíná se plným strojem (pleno organo) pi vstupu

mužského sboru „Ty jsi Petr", pak plyne smyco-

vými manualiter šestihlasový chor v E-dur s do-

jemnou melodikou. Vyšla u Schubertha. Kratší trans-

kripce téhož nacházíme pod titulem „Papežský
hymnus" v Edici Peters.

Ob transkripce vyžadují klavírní techniku širo-

kého rozptí. Pedál hraje zdvojen (pedál doppio).

Jedinou symfonickou báse transkriboval si Liszt

pro varhany. Tou jest jeho „Orfeus". Jí dociluje na

tímanuálových varhanách vrné orchestrám!

imitaní effekty. Vyšla u Schubertha.

V krátkosti mohu poukázati na Lisztovy tran-

skripce cizích dl.

„Ora pro nobis" As-dur, volné pebásnní tran-

skriptorovo, z vtší ásti jen manuální
;
podává i mén

dovedným varhaníkm píležitost ku zahrání této

skladby pi svatb. Miserere od Allegriho a Mozar-
tovo Ave Verum corpus jest spojeno mutací manuál
a rejstíkových effekt ve zcela úinnou skladbu.

Zcela tak spojil Liszt v jedno chorálovou tran-

skripci „Z hlubokosti volám k Tob" a úvod

a fugu z téhož motetta. Pipojil ku konci ješt effektní

konec a tak skladba ta jest leskuplná a vhodná pro

duchovní produkce. Vyšla u Peterse.

Wagnerv sbor mladších poutník z Tannháu-

sera pepsal Liszt ve dvou vydáních. (Nezamuj
s klavírním sólem u Siegla!) Po prvé pro varhany,

po druhé pro pedálové kídlo (u Fiirstnera). Ped-
neseme-li tuto vc na koncertní varhany (pro kostel

pece zdá se mi více profánní) jest úin velice dobrý.

Pepracování sboru starších poutník pochází od

Gottschalka. Dále pepracoval Liszt 2 preludia od

Chopina (u Schubertha), Nicolaiovu slavnostní ouver-

turu „Hrad pepevný" a m. j. To však postrádá již

významu.

Je však podivno, že nejzáslužnjší traskripce Mo-
dlitby ze „Sv. Alžbty*, Andante z Horské symfonie,

Úvod, Fuga a Magnificat z Božské komedie, nepo-
cházejí od mistra, tebaže nkteré byly pracovány

za jeho intence. Podobn pepracoval D. Stade z Fau-

stovské symfonie vtu Markétinu a Saint-Saéns „Ptaí

kázání" a klavírní legendu. Vyšlo u Roszavólgiho.

Tím pokusil jsem se zde dokázati, že Liszt, ovlá-

dal nejen moderní varhanní skladbu, nýbrž i její

effekty zvukové.

DIVADLA

MSTSKÉ DIVADLO NA KRÁL. VINOHRADECH.

Maria Labia nastudovala pro své pohostinské hry

Maliellu ye Wolf-Ferrariho „Šperku Madonny". Všechno,

co provází každý výkon této umlkyn, dostavilo se i tu

v míe neztenené: krásný, pln znjící hlas, nádherného

zvuku i lesku, neobyejná hudebnost, nevysýchající

pramen temperamentu, charakterisaní umni vzácné vy-

splosti, gestikulace ídce výrazná, hra oí, plná jižního

koloritu — co íci více ? Nezbývá, než obdivovati se,

teba že verismus celé Ferrariho opery, jež od podzimní

premiéry dokala se na Vinohradech již dvanácté reprisy,

jde píliš daleko k trivialnosti a pi novém poslechu za-

pisuje se ješt mén sympaticky než poprvé.

Zdenk Knittl.
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NMECKÉ DIVADLO.

Stella. Opera o jednom djství od F. Ko-
houta. Text napsal L. Mahr berger. Dirigent
dr. R. Gotz. Poprvé v nmeckém divadle 25 dubna.

Sujet opery vzat z komediantského života a velmi

tragicky vyhrocen. Nehumanní paáca porazí opru lana,

po kterém jde hrdinka opery a sám ze žárlivosti se za-

stelí. Tedy dj k neuvení ; však nutno konstatovati

jakési zjemnni v dramatických zpracováních komediant-

ských píbh oproti „II Pagliaci". Snad jistý vliv tu mly
prostinké Q. M. Vyskoilovy „Bílé rže", s nimiž má
libreto opery znanou djovou píbuznost a také tu jem-
njší stránku. Sám sujet opery, jak s vrchu naznaeno,
svádí k verismu. Kohout dovedl se pokud možno vystíci

všech veristických svod a finále opery straussovsky vy-
pracoval s eklektrismem jeho druhu možno se spátelit!.

Podivn psobila hned v ouvertue bezbarvá, šedá instru-

mentace, která se táhla celým dilem, takže samo pi
mdlé reprodukci dra. R. Gotze nemohlo obecenstvo ani

v jednom okamžiku vzrušit. V hlavních úlohách zamst-
nány sily druhoadé, sl. Fingerová a p. Siegel. Osvžení
zpsobil doplující celoveerní „Lazebník" za tempera-
mentního ízení Pietra Stermicha. Nmecké divadlo uká-
zalo tak píkladnou pohotovost svých sólist a snahu
posloužit! obecenstvu jak kvantitou, tak i kvalitou. — r

[j KONCERTY I rKlBCCZjIflžtl

Pvecké sdruženi pražských uitel odjíždí na
koncertní tournée do Lucemburska, Belgie a Francie a
ped touto svou významnou poutí uspoádalo svj jarní

koncert. Za krátký as svého psobení dosplo výše, že
s oprávnnou nadjí sleduje náš národ novou jejich cestu,

váženou s obtmi na soukromý podnik velikými. Vyzbro-
jeno výcvikem nad pomyšlení dokonalým, honosíc se
zdravými hlasy ve všech rozlohách jednotlivých barev,
je zpsobilé roznésti na novo svou slávu v cizích kon-
inách. Bude to ku cti eskéhOjUmní. Pedvedené ukázky
vykonané práce opravují pochlubiti se ped cizinou a
bylo by si jen páti, aby cizina je vyslechla s touž láskou,

s jakou bylo na podniku pracováno. Že sdružení napjat
oekáváno bude, je po loském zájezdu jisté.

První díl poadu ml spolenou myšlenku : Moe.
Sbor Maxe Regera „Moi" má veškery znaky práce

svého tvrce, je polyfonn velice složitý a hýí v modulaním
neklidu. Vzdor všemu obdivu nad bohatosti Regerových
prostedk psobí sbor na mne dojmem umlkovanosti.

Naproti tomu pravdiv zní práce K. Kámpfa „Jitro

na Baltu". Pracuje rovnž všemi moderními vymože-
nostmi, ale projev je pirozenjší a psobivjší.

K. Goldmarka „Ticho na moi" a „Šastná plavba"
tží ze zkušeností nabytých u Bažina, jenž rád užíval
Mayerbeerovských effekt. Dnes je píliš znatelná nu-
cenost orchestrálního znní, neslušící vokální skladb.
Jedin požitek nádhern znjících bas sdruženi se za-
mlouvá v této skladb a jakž takž spáteluje nás s tímto
zpsobem práce.

Do^tohoto oddílu pojata byla i Smetanova „Píse na
moi". Škoda, že profesor Spilka pehání vtu: jak réva
barví behy.

Druhý oddíl obsahoval ti mohutné sbory vnované
sdružení.

C. Saint-Saense „Jarní hymna" je cele francouzská
ve svém pojetí. Dnes nás tyto mrštné zpvy nerozohuji.

Za to zaujaly ob další domácí práce : K. M. Macana
„Ó, Praho" a J. Kunce „Ostrava".

Macan našel pípadný výraz pro nadšený hymnus
Vrchlického, hejivý, povzbuzující i varovný a práce jeho
je vítaným obohacením vlasteneckých zpv sborových.

J. Kunc staví se zpracováním Bezruovy básn na
misto nejmodernjší. Jeho zpv rodí se v žáru srdce pe-
tavením slova. A ta hudba jeho pálí jak ta slova Bezru-
ova. A nemíjí se úinkem. Kunc píše, jak mu srdce velí

a nalézá ve svém umní dostatených prostedk, aby
dovedl vyjáditi, co ve svém nitru cítí. A jeho skladba
kráí po nejsráznjší cest hudebního vyjadování, je v ní

vše úelno, vše na patiném míst. Tak psáti smí pouze
vyvolený.

Tetí díl obsahoval národní písné v pvabné úprav
Fr. Spilky a H. Pally a E. Axmana dv prostinké písn
na moravská lidová slova.

Peji sdruženi mnoho zdaru. Bohumil Vendler.

mmmmmm dopisy

Brno. Koncerty fil„h. spolku Besedy
Brnnské za úasti eské Filharmonie:
1. den: Suk, „Pohádka léta"; Novák, „Pan" (v orchestrál-

ním rouše). 2. den: Suk, „Pod jabloní"; Novák, „Boue".
Již vyjmenováni skladeb, v tchto koncertech provedených,
staí jako dkaz, že provedení jich znamenalo vyvrcho-
lení sezóny. Nevím, co vedlo poadatelstvo k sestavení
programu. Já bych jej byl také tak sestavil z tchto d-
vod : Novákova „Boue", již dvakrát zde provedená,
svým významem i svou komplikovaností žádala pímo
dalšího provedení, mélo-li docíleno býlí hlubšího porozu-
mní, žádoucího v míst, pro nž složena byla. O Nová-
kov „Panu", z klavírního podání zde známém, vysloveny
byly o jeho orchestrováni úsudky tak si odporující, že
tžko bylo domysliti si pravdy

;
jediná odpomoc : dílo

bude provedeno v orchestrálním rouše a úsudek utvoíme
si sami. Pokud Suka se týe, byl zde znám až po Asraela,

následovala tedy zcela správn „Pohádka léta" a zárove
ze ztarších dl zde neznámá suita „Pod jabloní".

Provéstl díla tato dstojn mimo hudební stediska,
disponující ádným a úplným orchestrem je nemožno.
Nemožno je provedení i tam, kde není sboru náležit
kvalifikovaného a ízeného sbormistrem, jenž má pro
nejmodernjší naše díla pravé porozumní a také schopt ost,

porozumní toto na sbor penésti. Nešla-li hora k Moha-
med jví, šel tento k ní — a nemáme-li zde orchestru
naznaených vlastností, pozvali jsme si jej ; o ostatní je

zde postaráno. Pokud provedení se týká, byly nkteré
okolnosti poslednímu koncertu píznivý : eská Filharmonie
ovládala „Boui" s vervou pímo obdivuhodnou, ale

vysvtlitelnou. První a druhé provedení „Boue" a — ne-
mýlím-li se, i tetí, mimobrnnské — všechna zaízeni
Reissigova, tvoila základ porozumní dílu ; následovala
pak pražská provedení s dvma dirigenty a opt zdejší

provedení, k nmuž opt id. Reisig s Filharmonií zkoušky
konal. I oekávali jsme pedem, že provedení orchestrální

ásti díla bude tentokrát dokonalé. Více práce vyžádala
si asi ást sborová. Fluktuace lenstva v Besed Brnnské
je dosti znaná, takže píprava k poslednímu koncertu
pes optné provedení neznamenala nijakou úlevu, bylo-li

dosaženo úspchu významu díla odpovídajícího a vše-
strann uznaného, jenž provázel i provedení Sukovy
suity „Pod jabloní", jejíž zaazení v program mlo i ten
význam, že pouilo o postupu skladatelské innosti Sukovy
od op. 20. k op. 29. („Pohádka léta").

Tím ocenna je innost id. R. Reissiga jako dirigenta

obou dl 2. koncertu. Ale rovnž zasluhuje plného ocenní
p. dr. Zemánek jako dirigent 1. koncertu. Známe p. dra
Zemánka dávno jako vzácného dirigenta klassických dél.

Má -li pro n zvláštní porozumní, je to doznáním vý-
znamným a estným. Ale provedení „Pohádky léta"

a „Pana" nesvdilo nikterak o tom, že by i nejmoder-
njším dílm nevnoval se s týmž porozumním a s touž
oddaností, jako dílm klassickým. Jak „Pohádka léta",

tak „Pan" provedeny byly za jeho ízení všestrann tak
pelivé, že všechny podrobnosti se žádoucí pesností
vynikly a porozumní dílm co nejvíce podporováno bylo.

Dlužno pak tu podotknouti, že provedení „Pana" orche-
strem pisplo znan k porozumní díla. V rzných
barvách orchestru uplatnny jsou jednotlivé motivy daleko
lépe, než možno bylo v klavírním podání a také celkový
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zevnjší dojem získal, na lesku a psobivosti. Jen pokud
posledního oddílu (Žena) se týe, zdá se býti klavírní

podání piléhavjším.
Pokud provedení se týe, stala se již zmínka o vý-

borném výkonu orchestru o vší chvály hodném, pronikavém
úspchu sboru. Jako sólistka a výborná interpretka Nová-
kových skladeb opt osvdila se pí M. Musilová z Chru-
dim, která i v Sukov skladb píse Danice s plným
úspchem zapla. Ostatní menší úlohy provedeny byly
leny spolku zpsobem již díve ocenným. —nt.

Víde. III. abonnementní koncert Orchester-
vereinu C. k. spolenosti hudebních pátel
ve Vídni.

Sdružení uvádí v programu, že zvolilo sob za svj
hlavní úel reprodukování neznámých nebo málo slýcha-

ných skladeb staré i novjší literatury. Vzpomeneme-li
prvého provedení Nicolaiovy symfonie D-dur v slavnost-

ním koncert prosincovém a srovnáme-li programy po-
slední, máme innost jeho jasn dokumentovánu. Zetel
pítomného koncertu vzat k mistrm moderním, ne v po-
slední ad vídeským. Hrán poprvé vbec koncert pro
klavír Hemana Graedenera a slavnostní ouvertura J. B.

Foerstera (jako prvé provedeni vídeské).
Koncertu stavlo se tolik pekážek. Odekl interpret

klavírního partu prof. Oskar Dachs a nkolik hodin ped
koncertem byla znemožnna osoba dirigenta dvorního
kapelníka Julia Lehnerta. Direkce bezprostedn v hodin
koncertu ujmuli se Heman Graedener (pro svoji kompo-
sici) a Rudolf Nilius. Hlas klavírní hrála sl. Lamblová.

Poad veera zahájen Beethovenovým „Králem Št-
pánem", ouverturou psanou k otevení Nového divadla
v Pešti v roce 1811, oznaenou 117 opusovým íslem.
Kotzebue zbásnil text prologu, Beethoven pak napsal
pedehru a sbory pod názvem „Král Štpán, prvý dobro-
dinec Uher". Celá komposice sestávala z ouvertury a
pti ísel konsequentn uherským charakterem naplnných.

Dirigoval ji Nilius, píští sezony dirigent populárních
koncert Konzertvereinu, beze zkoušky, jako ostatní
program. Jisto, že v nm Vídni vyrstá dirigent, spo •

jující v sob vytrvalý rhytmický cit a takovoutéž lásku

pro dílo. Pes dobré podání zanechala komika Beetho-
venova obecenstvo však úpln chladným, a štstí, že na
programu nalézala se druhá ouvertura, též k otevení
divadla psaná. Byla to Foersterova práce, o kterouž byl

požádán, když na Vinohradech otevírali stánek Thálie.

A úspch práce zdál se býti skvlým, byl skladatel

pece skoupý a neobjevil se na podiu.

Koncert Grádenerv z D-moll pro klavír byl diri-

gován samým skladatelem. Bylo patrno, že uinil tak
skladatelovi vlastním vzrušením a bylo též radost dívati

se na tohoto kmeta, jak bujae ješt tímal taktovku.

Dramatická jest vta prvá ; zanechala dojem nejlepší, jehož
další dv vty, adagio svojí suchostí a presto, by jedno-

litým proudem, nemohly dosáhnouti. A ješt druhé dílo

uherského námtu bylo hráno : Massenetovy uherské
scény, programová suita 6 obrázk ve tvero vt slen-
ných. Tak elegantní intermezo a ve vt tvrté „Cortege",
dovedl ovšem napsati jen Francouz, který dle programu
mohl dobe v podtitul napsati : „Scény svatební", jako
název druhý.

Moderní komorní koncert dra Rudolfa
R é t i h o, vzhledem k posledním scénám ve velkém
„Musikvereinsále", posunutý ku konci jarní sezony, pi-
vábil mnoho zvdavc i hudebník. Z rámce jeho vymy-
kala se dvé jména: Conrad Ansorge, poskytující prmr-
ndu klavírní hudbu (Sonáta . 3 A dur) s astými wagne-
rismy a ve vt druhé s otevenou reminiscencí na Bee-
thovenovu „Mondscheinsonatu". O vt tetí nehodlám
psáti, nebof Réti hrál ji vlastn ke vstupu pozd pišlých
úastník, kteí nevykavše pausy, vtrhli pi zaátku vty
hromadn do sálu. Druhým jménem je Reger svými „Zá-
pisky" (Z denníku tydílného op. 82. ís. 2 a 10),

který vyžadoval by dojista veer samostatný, který
obsáhl by jeho další práce tohoto odvtví, jako: Silhouetty,

charakterní kusy, variace a ne v pozadí svým významem
stojící transkripce. Prvým, nejvlastnjším signálem mo-

derny byl z Veerní suity „Angelus" Egona Wellesze,
jenž ovšem nekryl se s mojí pedstavou pro samotnu hu-
dební lícen, která má velice málo poetického v sob,
spíše nco tvrdého, neohebného. Absencí Kvartetta Rose
zmaeno provedeni pti zpv Walthera Kleina s prvo-
dem smyc. Místo nich poznali jsme téhož skladatele
jiné písn s klavírním doprovodem. Zjev tchto písní je

neobyejn silný, ekl bych rád až píliš silný, nebof
Klein dává tu svoji rabovou známku svého nábo-
ženství. Texty mezi sebou kontrastují, ale hudební
zpracování sceluje, pepisuje tyto rozdíly. A nyní se
hrál Schonberg. Jeho klavírní problémy prvé
op. 11 ís. í. Pro svoji osobu myslím, že zde je možno
ješt sledovali jakousi konturu, nepíši stavbu. Ale
v pozdjším cyklickém opusu 19 je desorientace nevy-
hnutelná. Koncentroval jsem svoji pozornost, vnímání až
k expansi, ale když jsem ekal já íslo šesté — byl již

konec, a jistý Nmec vedle mne, napoítal už íslo osmé (?).

Po prvém applaus — slabý sykot. Po druhém ozvala se
jedna ruka, jež pokus propaganích úplné pak zauechala.
Další isla vynutila jen smích, kterým dokonce uprosted
(možno-li mluviti) jedné skladby se ozvala hlun za mnou
jedna z upímných návštvnic. Páni z kuratoria Spoleno-
sti i obecenstvo se bavilo dobe a smích platil jako ra-
dost z krásné pítomnosti, s kterou se nechtlo obecen-
stvo louit, když uslyšelo tuto budoucnost. Schonberg zde
ped širší veejností setel dojem svých zaarovaných
„Gurrelieder" a bude smutno, nepesvdí-li v nkterém
z píštích jeho dl o recidivé šastnjší jeho tvorby. Pi-
jímati jej však dlužno s celou snahou, jakou vystupuje.—
Zoltan Kodaly ml zde 3 klaviristica, jež pes svoje dis-

sonance a jich rozvody zaujala již jinou stránkou: ryth-
mickou kontinuitou, kterou, bohužel, u jeho ped-
chdce nepostehnete.

Pan Réti hrál celoveerní svj program celkem dobe,
na nkterých místech s velice dobrou ujasnností; litoval

jsem jej však pi Schónbergovi, kdež dojista bylo by též

híchem neuznati jeho exponování, jeho odvahu, pedvésti
obecenstvu tyto pokusy. Co sám ale ze své umlecké
tvorby dovedl podat, bylo klavírn v jeho písních nesym-
patické. K tak krásnému zpvu, k lyrismu nekonen krás-

ných míst, textov náladových, bylo škoda psáti takto
hlas klavírní. Svým neustálým vibrováním však nezniil
dojem hlasu zpvného, jenž, a rozmrem nerespektován

.

namáhavý, sblížil nás s koncertujícím umlcem.
Koncert minul bez jakýcholiv výtržností; policejní

1

komisa usedl tentokráte do svých ad.*)

„Boue". Jaký úspch pro Vítzslava Nováka!

Pes Brno, Prahu a eskou provincii dochází po tech
letech ku provedení „Boue" konen též ve Vídni, kde
snili jsme o dvojím ideálním podání tohoto díla. Kanému
spojití se mla dv nejpednjší vokální tlesa: Cesko-
slovanský zpvácký spolek „Lumír" zamýšlel provedení
s nmeckým Filharmonickým Chorem dvakráte, poprvé ve
svém koncert, podruhé jako host Filh. Choru. Z úmyslu
tohoto, dalekosáhlého, sešlo. Nebude uinno prof. Schre-
kerovi za Filharmonický sbor do|ista žádné bezpráví pi
pronesení domnnky, že uvedení Schónbergových „Gurre-
lieder" vyerpalo jeho sily a že svého úkolu radji se
vzdal, než aby Nováka provedl méncenn. To vše ne-
znamená ovšem, že bude moci pustiti „Boui" úpln se

zetele. Naopak, radostn ekám, že dluh Novákovi Schre-
kerem bude splacen, a tak že „Boui" v píští sezon
uslyší oficielní Víde nmecká, jež o existenci tohoto
koncertu nemla tušení, nebo nebyl v nmeckých žur-

*) Pi té píležitosti ješt nkolik slov. Celý tém
tento program hrál Réti na slavnostním koncert Um-
lecké Besedy v Praze. Veer mohl býti pokraová-
ním kdysi poádaného veera Mladé Vídn, naprosto
však neml práva býti pojat do slavnost-
ních jubilejních okamžik této instituce.
Opravdu se zdá, že koncert byl jen výsledkem sil d o-

mácí žurnalistiky Um. Besedy. V tom smru stesk

dra Josefa Mareše, v nkterém z pedcházejících ísel,

pokládám úplné za oprávnný.
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nálech oznámen. Pes kritickou dobu, jaká se v dob kon-
certu ve Vídni jevila, myslím, že „Lumír" n e m u s i 1 býti

tak úzkostlivý. Tím by též .úast koncertu nebyla tém
výlun eská.

Po této praehistorii k dílu samému. Tyto ádky ne-
budou pojednávati o kvalit díla, nýbrž o provedení sa-

mém. Slyším-li toto dílo, nemohu se zhostit bolestné
vzpomínky, že sotva „Boue" provedena ped rokem
v Praze, vzrušila ihned rzné vykladae d la a podnítila

i boj a spory mezi píslušníky stranou shodné (Doležil-

Zich). A tou-li se poznenáhlu již nyní vyskytující se
sterilní výpady pímé proti „Boui" z téže strany (Ne-
jedlý, Jirák), jest to pro nás ješt bolestnjší.

Psáti o provedeni „Boue" ve Vídni jest jen radostí.

Pan sbormistr „Lumíra", Jaromír Herle, má po loském
provedení Foerstrova „Stabat" (též na velkém jarním
koncert) o další úspch více, nebo mohl ukázati svoji

práci jen k zahanbení liknavé Praze. Zpsob, jak pistou-
pil k tomuto dílu, vynucuje si obdiv. Znamenité toto po-
dání, plod úmorných zkoušek disciplinovaného sboru, z-
stane mi dlouho ve velé vzpomínce. Výkon pana Herleho
stoupal od prvého výkiku zkázy, který orchestrem tak
mistrovsky proletí; pes vášnivé, sborem opakované apo-
strofy (Knžko lásky), bral se k oné maestosní výsled-
nici dila samého : k tak gradovanému závru, jejž lovk
dlouho ješt po koncert slyší a jenž svým vzmachem
obrovit psobí. „Lumír" tento závr ale též zpíval! Ne-
mohu, než „Lumíru" dáti skutené mezi zdejšími spolky
primát ne pro poet — ale pro jeho umní, které
jest [ovšem majetkem již dlouholeté spolkové tradice.

Otázka orchestru nemohla býti ešena orchestrem dile-

tant, úlohu tu provedli „Tonknstlei". Od premiéry vrná
zpívala dívku opt paní Božena Musilová. Co vykonala
tato dáma pro Novákovo umní, nedovedeme ješt dnes
docenit, nebo paní Musilová jest zpvaka ideální, jež

zpívá Nováka ist z oddané lásky k jeho kouzelnému
umní. Je dnes idké tak pravé její nadšení, duševní za-
nícení a posvcení se Novákovi ! Pan Štork zpíval opt
jinocha. Jej vítali zdejší ctitelé jeho krásného hlasu, jímž
zazpíval svj údl pímo opojn. I úloha ernocha nalezla
velice pozoruhodného interpreta. Pan Herle pi generální
zkoušce pijímal na nkolika místech rád pokyny, s dilem
Novákovým tém již srostlé pí Musilové

;
nepadají tu

na váhu skutené malikosti, jež zavinilo spíše vzrušení
celkového souboru, byl-li skladatel pítomen. Nesetn-
kráte vyvolanému dostalo se vavínového vnce, kterýž
akt diktovalo i nadšení i veliká úcta k mistrovi a vážnost
celého podniku. K provedení „Boue" zavítal i íiditel

Reissig z Brna, prvý kreator symfonického tohoto díla

v Brn a na eském venkov.

Ped „Bouí" zpívány smíšené sbory Novákovy s do-
provodem orchestrálním „Vražedný milý" a „Nešasná
vojna". Elementární jich síla nezháší, ale intensivnji pi
každém opakování vždy dere se k sluchu. Loského pro-
vedení v Praze žákovským sborem holešovické reálky pod
profesorem Orlem jsem vzpomínal. Poad produkce samé
zahajoval tentokráte sborvz z Beethovenova „Fidelia",

nmecky zazpíván, jakási visitka pro eský spolek, aby
dosáhl propjeni sálu nmecké c. k. spolenosti hudeb-
ních pátel. Toto sdružení ješt v poslední chvíli si v y-
nutilo vsunutí ješt jedné skladby s nmeckým textem
(Nováka Vítzslava*) „Lobgesang" naDeh-
mela, zpívaný pí Musilovou za doprovodu
klavíru; patrn zdál se mu býti program velice eský.

Nkolika policistm ped budovou a foyerem jsme
proto nerozumli. A konen též híka pírody : tém
souasn, co hlásila se ve Vídni k sluchu Novákova
„Boue", slavila Víde též píchod prvé jarní boue sku-
tené. V. Hanno Jarka.

*) Nemohla by ostatn Víde v píští sezon poznati
písové umní pí Musilové?

HUDBA CÍRKEVNÍ

Gregorlanský Obzor. R. XII. ís. 4 Obsah : te-
nástvu listu. Desátý svazek hudební paleografie od So-
lesma. Pstováni chrámového zpvu v Admont ve staré
dob. Spolkové zprávy. Rzné zprávy. Literatura. Hovorna.

MMW PEHLED REVUI HH
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft

. 7. Frant. Dubitzky: Charakter akkordický u Wagnera
II. — Alfred Heuss (Lipsko): Arie nevsty a svatební

arie v Haendlov Susann. — Hudební ústavy v Rusku.
Pehledy a zprávy.

Sammelbánde der Internationalen Musikgesell-
schaft . 3. A. Dechevreus: Ornamentika ve zpvu Gre-
gorianském. — H. Riemann : Rhytmická struktura „Basses

Kproved&nív Nár. divadle
žádejte u všech knihkupc,

u pokladny a biletá v Nár. div.

eský text

TRISTAH , ISOLDA

hal
Klavírní výtah na 2 ruce K 3*60. — Klavírní výtah
se zpvy K 4*80 žádejte v hudebním závod

mOJlYlfR URBÁNEK 11 PRHZE.

dances" dle rukopisu . 9085 v královské bibliotéce

brusselské. — L. Schiedermair : Opera na bádenských
dvorech v 17. a 18. století. — D. G. Prohomme: Dua
v Berliozov Benvenutu Cellinim. Zprávy.

Neue Zeitschrift fiir Musik ís. 15. Isadora Dun-
canová a její škola. — Státní zkouška hudebních uitel
v Sasku. — První hudebn paedagogický kongres. Pehled
operní a koncertní. — Zprávy.

Neue Zeitschrift fr Musik . 16. Drama lidové. Po-
vzbuzení dra Alfreda Heusse. — Dr. Arthur Neisser

:

„V Amore vei tre Re". Báse Sema Benelli. Hudba Itala

Montemezziho. Prvé provedení vbec na milánské scale

10. dubna. — Dr. Max Unger: Tanení báse. — S. K.

Kordy : Londýnské procházky. — Pehled operní a kon-
certní.

Neue Musikzeitung . 14. Prof. dr. Wilibald Nagel

:

Klavírní sonáty Johana Brahmse. Analysy technické —
aesthetické. — Wilhelm de Witt: Píse národní v dolním
Sasku. — H. W. Draber: Thomas Beecham. — Georg
Otto Kahse: Hern ann Kutzsbach, prvý dvorní kapelník

drážanské dvorní opery. — Meiningenské hudební slav-

nosti I. internacionální hudebn paedagogický kongres
v Berlín. Pehledy a dopisy z Vratislavi a z Prahy. —
Julius Schuch : E. Komauer: Paní Holda. Nmecká po-
hádka s hudbou.
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Der Merker . 7. Richard Špecht : Výklad Arnolda
Schónberga — F. Dubitzký: Šlehy. — Ludwig Karpafh:
Osobni o Gustavu Mahlerovi. S Jistém jeho. — Max
Adam : F. Hebel a F. Liszt. — R. Špecht : Hans Richter.

Pehledy a zprávy. H.

Hudební Obzor, Ostrava. R. I. ís. 1. Obsah : Slovo
úvodní. Haendlv „Messiáš". Jubilejní' koncert „Kižkov-
ského" v Opav. Dva významné dny hudební. Koncerty a

divadla. Ochotnický ruch. Církevní hudba. Knihy a hu-
debniny. Rzné zprávy.

Hudební Obzor, Ostrava. R. I. ís. 2.-3. Obsah

:

Nástroj pvecký. Modernismus ve zpvu sborovém. Kon-
certy a divadla. Hudební ruch. Ochotnický ruch. Církevní
hudba. Obzor sociální. Knihy a hudebniny. Rzné zprávy.

-/.

RUZNE ZPRÁVY PBIBi

* Wagneriana. Nmecké listy s velikou slávou ohla-

šují nový sensaní kinofilm „Richard Wagner", který

prý obsáhne celou biografii mistrovu. Snímky vzaty bu-
dou na skutených místech událostí. Tšíme se ! — Na
dom drážanském, kde Wagner komponoval Lohengrina
a Tannháusera, bude zasazena pamtní deska. Jest to

nynjší Gewerbehaus v Ostra-áleji. Wagner bydlil tam
1843—1847 v druhém poschodí.

* „Medusa", opera od Ludomira Rozyckiego, prove-
dena bude též na vtších nmeckých jevištích. Mona
Lisa a Lionardo Vinci jsou hlavními hrdiny.

* Na hbitov Montparnasse v Paíži postaven byl

pomník Emanueli Chabrierovi (1841—1894), skladateli

oper „Quenvoline", „Briseis" etc. Dílo, vnované jeho

ctiteli a páteli, provedl Constantin Mennier. Odhaleni
bylo slavnostní. H.

* Lilly Lehmannová vydá svoje memoiry.
* Ve Florencii v kostele Santa Croce, ádu žebra-

vých mnich, provedeno bylo Verdiovo „Requiem". Sbor
o 250 lidech, orchestr o 110, ídil Edoardo Maccheroni.

* V Goventgarden-opee v Londýn zrušen bude
boykot nmecké hudby. Z cizích chystá se Camussiova
opera „La Dubarry".

* V Nizze zažila své provedení dvouaktová opera
„La vie breve" od Manuela de Falta. Charakteristikou

hudby jest španlský kolorit.
* Nový York bude míti v krátku tyry nové operní

stánkv. Prvý bude Oskara Hammersteina (velká anglická

opera). City Club oteve stagionu po metropolitní opee
v Century Theater. Felix Ismann s Miltonem a Sargentem
Abornem vystaví tetí za 25—40 týdn ! Divadlo pojme
2500 osob a má býti oteveno již letošního íjna. Lous
Jiro v Thalia-Theater oteve tvrtou operní scénu.

* Paíž oteve konen lidový koncertní dm. Stát

a msto se proslovily, že koncesionái dívjšího „Salle

du Jen de Paume" v tuilerských zahradách je dovoleno
pemniti je ve výše naznaený úel. Tím jest M. d'Har-

court ; chce viožiti do podniku 750.000 frank. Dle zku-

šeností, nabytých v Nmecku, budou ceny 1 až 5 frank.
Nejmén bude 24 nedlních koncert, hudba provozována
bude všech národ a epoch. Žijící skladatelé budou svá
díla dirigovati, o>rchestr bude organisován
jako spolenost.

* Konrád Ansorge bude poádati již po tvrté svj
oblíbený a daleko známý kurs pro mistrovskou hru kla-

vírní v Královci v letošním lét v konservatoi. I cizí

úastníci jsou pipuštni.
* Paíž. Proveden „Le Corilloneur" (Hrá na zvonky),

lyrická opera v 3 aktech, 7 obrazech od Xaviera Lerouxe
v Opee komické. Sujet upravil len Akademie Jean Ri-

chepin dle Redenbachova románu velice mistrovsky, a
mystický, religiosní moment staví se nkdy do rozporu
s logickou stránkou. — Na Velký páLk provedl Messa-

ger v konservatoi fragmenty z Césara Francka „Oslavé*
ní" ; Chevillard (Concert Gaveau) vnoval se Wagnerovi
a Pierne (Concert Colonne) provedl s láskou Brahmsovo
Requiem a Handlv hobojový koncert. H.

* Greifswald. Nové divadlo s obecní siní bude zde
zízeno dle návrh berlínských architekt Iwana aThreh-
deho. Divadlo bude míti parket a 2 balkony, obecní sí,
kavárnu a restaurant, malý a velký sál. Divadla o 750
místech bude užito o volných dnech pro Kino ! 1

* Detmold též bude míti divadlo o 900 místech za
1 milion.

* Skuten lidové provedení „Mistr pvc" uspo-
ádalo msto Barmen prvými silami za 80, 60, 40 a 30
fenik. Divadlo vyprodáno.

* K zachování indiánské hudby budou zízeny etné
kanceláe ve Spojených státech, jichž iditelem byl jme-
nován skladatel Geoffrey 0'Harg. Sebraná hudba má se
dále pstovati v indiánských škol.ch. H.

* Pednášky hudební. Lipsko. Cyklus pednášek
ku hlubšímu porozumní hudebnímu (památce R. Wag-
nera): Dr. A Heuss: Handl a Bach. Prof. dr. R Schwartz :

Gluckv pomr k opee. Dr. M. Seydl: Haydn, Mozart a
Schuberth. Dr. A. Schering : Beethoven. Prof. dr. Schwartz:
K. M. Weber. Fr Gruner: Mendlssohn a Schumann.
Prof. dr. Príiffer: R. Wagner. Prof. dr. G. Henning: Wag-
nerv Parsifal. Dr. A. Schering:

J.
Brahms. Dr. M. Stei-

nitzer : R. Strauss a moderní programní hudba. —
Met ty. Hudební iditel Walther Unger: 15 pednášek
o hudb romantik. — Mnichov. Hudební ústav B.
Miillera v letním semestru : Peklad a vysvtlení „Micro-
logus Guidonis". Exotika v mistrovských dílech hudeb-
ního umní. Problémy srovnávací vdy hudební. Rozvoj
hudebního písma. I. díl (Starovk a poátek stedovku).

* Richardu Straussovi letošní Nobelova cena? Jak
„Miinch. Neueste Nachr." sdlují, jest R. Strauss navrhnut
za nositele letošní Nobelovy ceny.

* Eugen Ysaye, o nmž šíily se zprávy, že utonul
se svým synem o poslední katastrofální povodni v Ame-
rice, zprávy ovšem nepravdivé, sdluje, že ztratily se mu
jen všecka zavazadla, ale ffousle byly zachránny. Dobrá
reklama — tentokráte pravdivá ! H.

* eská hudba v cizin. (Bezen-Duben.) Dvoák:
Humoreska

;
Flensburg, Edith v. Voigtlaender. Novák:

„V Tatrách"; Strassburg, mstský orchestr. Dvoák:
Trio B; Bielefeld, Marg. a Willy Benda, R. Weinmann.
Dvoák: Klav. quart. Es ; Góttingen, Nattererovo trio.

Dvoák: Z písní a duett; Brémy, L. Hadenfeldt, Ro-
land Hell. Dvoák: Dv biblické písn; Oldenburg,
Anna Hardt. Dvoák: Slovanská rhapsodie g; Alten-

burg, spolek umlc. Dvoák: Dv biblické písn

;

Eisenach, Erna Piltz. Dvoák: Kl. kvintett A; Aachy,
Rosé kvartetto. Dvoák: Trio f; Kolín nad Rýnem, hu-
dební spolenost. Dvoák: Klav. kvintett A; Lipsko,

Gewandhaus. Dvoák: Dv biblické písn; Osterburg,
Antoni Kohmann. Dvoák: Z biblických písní; Výmar,
historický veer varhanní. Dvoák: Holoubek ; Baden-
Baden, mstský orchestr. Dvoák: Symfonie e; Kame-
nice v Sasku. 3. abonentní koncert. Smetana: Vltava

;

Dortmund, philharm. orchestr. Dvoák: Pi vodách
babylonských; Heidelberg, Písový kruh. Dvoák:
Violcellokoncert; Strassburg, Casals. Dvoák: Z milost-

ných písni; Karlsruhe, Voigt. Novák: Boue; Víde,
Lumír. — /.

* Pavel Ludikar, krajan náš, slavný svtový bas-

sista, odejel optn na italskou sezónu do Buenos Aires,

a to za podmínek ješt mnohem výhodnjších než pede
dvma lety. Umlec zpívá mezi jiným nové Wotana a

Hans Sachse.

* Státní akademie hudební uspoádala ped ne-

dávnem veer Hugo Wolfa, který, jak známo, byl za svých

studii z disciplinárních dvod vylouen. Jeho genius

neml talentu k sezení ve škamnách. A tomuto rebelantu

sám pítomný ministr kultu a vyuování Marchett pi
koncert tleskal!
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* Hugo Rieman v Lipsku spolu s F. Stiegerem

z Vídn vydá „Operni lexikon", který obsahovati bude
od r. 1600 (zaátk hudebn dramatického stilu; soupis
všech oper, operet, serenad, balet, oratorií a vbec všech
jevištních her s hudbou, až po naše asy.

* L'amore dei te re jest opera Montemezziho, jež

s úspchem, za který vdí též jemné poetické knize
Benelliho, dramatickým akcentm a melodickým místm,
provedena byla v Milán.

* Kain a Abel, opera Felice Weingartnera, provedena
bude v Théatre Champs Elysée v Paíži.

* Eugen Hubay, známý houslový virtuos a skladatel,

bude promován na estného doktora filosofie universitou

v Kluži. Hubay jest žákem Doachima a na doporueni
Lisztovo u Pasdeloupa v Paíži koncertoval. Pak byl

profesorem mistrovské školy v Bruselu, kteréžto místo
zamnil pak za Peš.

* Leoncavallova Bohéma, jak známo, svoji brutální

fakturou podlehla stejnojmenné he Pucciniov. Skladatel

tudíž svoje dílo pepracoval a tak dávala se opera tato

v Teatro Massimo v Palermé pod názvem „Mimi Pinson".
Mla úspch.

* Velká opera v Paíži chystá dle sdlení Messa-
gera a Bronssaa tyto novinky a znovustudia: „Scemo",
opera Bacheletova za ímskou cenu, „Krásná Impéria" od
Salvayreho, autor od Gabriela Duponta, a konen novou
operu Debussyho na text Verlaina.

* Bologna uspoádá veliké slavnosti R. Wagnera.
Ku kryti výloh sejde se Spolenost, jež je cení do výše
280.000 lir.

* V Berlín vnován byl pod protektorátem dánské
královny veer 201etému skladateli Rud. Immanueli
Langgaardovi. Hrána byla jeho ptivtá programní sym-
fonie H-moll, tónový obraz „Sphlnx". Sám hrál Langaard
svoje praeludium a „Preludio patetico" na varhany s ve-
likou dovednosti.

* Definitivní program Saint-Saensových slavností

ve Vevey jest tento : „Hymna na Victora Huga" pro
smíšený sbor a orchestr. Gustav Doret : Loys. Paderevski
hráti bude klavírní part ve svoji H-moll symfonii. V ko-
stele sv. Martina bude den tetí, kde provedena bude
Saint-Saensova Symfonie . 3, pi které zahraje part na
varhany sám staiký skladatel Jatel. Dále zahraje tvrtý
den Paderevski s ním Polonaisu pro 2 klavíry. Dále hrány
budou scény z Jindicha VIII. Diriguje Doret. Orchestr
bude mnichovských umlc.

* Slavný barytonista Baklanov vystupoval práv
s úspchem v Norimberce. Chce získati interes pro Ru-
binsteina a nastudoval stžejní partii v jeho opee
„Démon". Pes detaily zstavila ale opera obecenstvo
chladným. —

* V Maroku v Casablance oteveno b>Io operní
divadlo Gounodovým Faustem.

* Ruský komponista Lvovský ml premiéru v No-
rimberce svojí operou „Faktor" na stejnrrjmennou novelu
Turgenva.

* Benvenuto Ferruccio Busoni stal se iditelem Vy-
soké hudební školy v Bologni.

* Bruno Walter provedl v opee mnichovské hudební
drama H. Pfitznera „Der arme Heinrich". Dílo ovšem
prožilo svoji premiéru bouliv, napsáno bylo však již

ped 20 lety.

* F. Weigmann napsal operu „Klarinettenmacher" a
a provedl ji v Bamberku. Jest to zajímavá pro hudebníky
práce, jedná totiž o vynálezci klarinetu Janu Krištofu
Dennerovi z Norimberka. Text napsal G. R. Kruše.

* H. Barbiere di Siviglia, drama Giocoso in due
atti o quattro parti od Giovanni Paisielloliho
provedeno bylo v úprav a direkci Richarda Falka a
režii dra Alfreda Schmiedene poprvé v Nmecku v novém
operním divadle v Krollu. Figara dával Francesco Andra-
de. Král Bluthnerorchestr z Berlína.

* Dražba u Liepmannsohna Berlín. Bachúv „tempe-
rovaný klavír" prodán za 20.000 marek, cena nejvyšší (na-
bízeno na zaátku 18 tisíc I), kantáta „Christ unser Herr"
za 2500 M, Gluckv fragment z orfea za 2500 marek,

Handlova arie Tiridaty z „Rodamista" ze 9500 marek,
Wagnerv fragment opery „Svatba" za 12.000 Mk.

* Vídeský hudební týden nebude letos opakován.
* Dr. Max Reger byl za píinou vítzného dirigo-

vání Meiningenských slavností jmenován generálním i-

ditelem hudby.
* Málo slýchané Lukášovy Pašije

f. S. Bacha byly

provedeny v Magdalenenkirche v Novém Kolín pod var-

haníkem A. Brandenburgem.
* „Devátá" provedena v „Metropolitain operahouse"

v Novém Yorku slavným dirigentem Arturem Toscaninim.
Operní sbor byl sesílen na 200 pvc a pvky. Sólový
kvartet zapli Dorn a Griswold, Frieda Hempelová a Louisa
Homerova.

* Pro píští hudební slavnost umlc povolilo msto
Jena 6000 marek, Fond Karla Zeisse tolikéž, Akademický
sbor a koncertní komise a jiní pátelé hudební zaruili

garanní fond. Praha? Praha dává na dostihy!

* U píležitosti centenárních slavností Wagnerových
dostanou Hans Richter a Cosima Wagnerova estné klo-

bouky vídeské university. K této funkci ale vyškytá se

odvážný rivál : prof. Guido Adler.

* Dr. Bernhard Ulrich stal se docentem hudební
vdy na Volné vysoké škole v Berlín.

* O jednom veeru provedeni budou Berliozovy
„Trojánšti" (dvoudílné dílo) v úprav Gerhausera a

Schillingse ve Stuttgart.

* Pravdpodobn bude moci Max Reinhard provésti

již v píští sezon ve svém divadle „Pti tisic" nemén
než 60 pedstavení klassických dramat a stedovkých
mystérií. Úpln nov inscenován má býti Goethv Faust
I.—II. díl, ku kterému slíbil Richard Strauss napsat novou
scénickou hudbu.

* Dr. J. Fred Wolle je nejilejší propagátor Bachovy
hudby v Americe a po svém návratu z Kalifornie peloží
innost svoli do missionáské obce v Bethlehemu v Pensyl-
vánii. Jeho ptidenní slavnosti konaly se díve ve starém
Moravian Church (Moravském kostele), bohužel ne
s finanním úspchem. Nyní povstal ale celému podniku
mecenáš: Multimillioná Ches. Schwab, praesident velké
„Bethlehem Steel Company". Jaké kontrasty podivuhodné
v tomto dílu svta! Vedle missionáské innosti tamní
obce nalézá se obrovský oceláský tento etablissement,

který lije nejvtši kanóny! A pedseda této spolenooti

PIANA A PIAHIHA
nejlepších firem se zárukou

za ceny nejmžší

prodává

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel

v PRAZE, Hlávkv palác.
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vražedných nástroj bude financovat! provedeni Bachovy
mše h-moll a jeho pašijí „Sv. Matouše" !

!

* Eugen Albert zvolen byl za resignovavšiho iditele

státní Akademie Boppapresidentem vídeského spolku
hudebních umlc.

* Engelbert Hamperdinck napíše operu na text

Roberta Mische, jež provedena bude na berlínské scéné.
* Západonémecký kurs pro školní zpv v Dortmund

uspoádal pod drem A. Thierfeldera veer staroecké
hudby. Byly zastoupeny všecky periody : Archaiská
Epocha zastoupena homerickým Hymnem na Afroditu.

Prvá pythická oda písn klasická byla od Pindara, ro-

mantická (sbor z Oresta od Euripida, as alexandrinský
zastoupen Hymnem na Arolla a Prosodionem, doba
augustinská pak písní Seikilosovou.

* Amsterodam zídí národní cizozemskou operu.
iditelem skupiny bude Joseph M. Orelio. Orchestr po-
zstávat bude z 54 muž, sbor z 80 hlas. V týdnu ti-

kráte hráti se bude v Amsterodame, jednou v Haagu, též

v Rotterdam a jinde bude trupa hostovat, jež je zavá-
zána každoron aspo jedno národní dílo provésti. Jako
prvá hra chystá se prvé holandské provedení Mistr.

* V Altenburku znovu nastudován a scénován
F a u s t s novou hudbou Rudolfa Grosse, jenž ji též

ídil. Dílo rozdleno bylo na 4 veery, prvý sahal až
k arodjnické kuchyni, druhý obsáhl tragedii Marketinu,
tetí hrál až k scéné Heleny v klassické noci Walpurgy
a konen tvrtý až ku konci II. dílu. Hudba je prostá,

své kulminaní body má v noci Walpurgy a na konci

II. dílu. — Na kvtnou nedli hrálo se ve dvorním di-

vadle Berliozovo Requiem, které v Altenburku
bylo provedeno za pítomnosti Lisztovy již r. 1866 u pí-
ležitosti schze hudebních umlc jako prvé nmecké
provedení. Úinkoval sbor o potu 500 hlav.

* Pro ballet Stravinského. „Korunování Jara"
odbylo se 125 zkouškami na londýnské Covent Garden.

* Londýnské kruhy zabývají se zízením Saint-

Saensova festivalu. Hrál by sám Saint-Saens Mozartv
koncert a svoji fantasii „Afriku". Syndicat Covent- Garden
zamýšlí provésti jeho Samsona a Dalilu.

* Letošní cena msta íma nebyla udlena. Úpadek
italský.

* Mnichovský „Brucke" bude miti oddlení též
hudební a divadelní. Základ tvoí archiv Karla Steiningera
700.000 výstižky z novin a 350.000 výstižky ze sbírky
historika Otto Kellera, práce to ticetileté. Archiv je již

nyní vyhledáván od odborník.
* V Kónigswintru na Rýn zízena pamtní Wagne-

rova sí od ctitel bayrentského mistra. Architekty byli

H. Meyer a W. Berendt. H. Heudrich poídil 12 velkých
nástnných obraz, volných komposic k Ringu, socha
Splieth, stvoil reliéf Mistrv.

* Ústav Dalcrozv v Hellerav zídil laboratorium
pod vedením nervového lékae dra E. Jolowicze. Zkou-
mány mají býti otázky experimentální psychologie, úinky
rhytmické gymnastiky na dosplých a dtech. Jolowicz
bude též zkoumati zdravotní stav zkoušenc pi pijeti

do školy ; též zavedeny budou velice dležité pro ústav
pednášky z anatomie a fysiologie, obzvlášt pro píští
uitele této methody.

* Nástupcem Brucha pro mistrovskou školu kompo-
siní v Berlín zvolen byl Hegar z Curychu.

Z HUMORU
Verdi byl jedenkráte velice obtžován jistou dámou

o nápis do památníku. Když nebylo zbytí, napsal toto:

Malé dvátko nemá strkati prstíky do nosu a mladá
dáma nemá trápiti starého, mrzutého skladatele o podpis.
Ona mla by radji — milostné listy sbírat.

Náelníka Akademického Verbandu stál políek
vyatý jistému lékai o posledním skandálním moderním
koncert ve velkém Musik vereinsále malikost — 100 K.

Pi pelíení byl slyšen komponista Oskar Strauss jako
svdek. Soudce : Vidl jste, že obžalovaný dal panu žalobci
poliek? Oskar Strauss: Vidl jsem to a slyšel. A jak
též ne, vždy políek to byl nejplnjši zvuk celého
toho veera.

Vídeské listy o provedení Mozartova „Únosu ze
Serailu" : Otázka, kde je pohben Mozart, konen roz-
ešena ! Ve dvorní opee! H.

ODEBÍREJTE A ROZ-

ŠIUJTE „DALIBOR".

Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-
dává Frant. Šurát, stavitel varhan, . Budjo-
vice! Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy
a ladéní provádí svdomit za ceny solidní. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty

k poradám zdarma. (Specialista v zaizováni hra-
cích stol.)

Veškerá hudební díla*-
jako školy, paedagogické spisy, salonní i koncertní 5
skladby pro jakékoliv nástroje, skladby orchestrální, J
struny a notový papír, zavedené na kterémkoli J

hudebním uilišti, má

v bohatém výbru
stále na sklad hudební závod MOJMÍRA URBÁNKA
V PRAZE, HLÁVKV PALÁC. Telefon 3006.

a
Zásilky na venek vyizují se obratem pošty. Též 5
na splátky nebo pokud lze i na ukázku. Pražští pp. 5
zákazníci rate použiti telefonu, vše dodám zvlášt- J

nimi posly do domu, neútuje za donášku.

Skelni 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, Ut D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A tt/NOVÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejší hudební nástroje ze deva i kovu.
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1
Na hudební Škole Filharmonického

spolku „Besedy Brnnské" obsadí se

dnem 15. záí 1913 místo

hlavního uitele
hry na klavír.

Podmínky: Absolutorium konservatoe, od-

boru klavírního s dobrým prospchem. Po

uspokojivém jednoroním provisoriu následuje

definitivní ustanovení, minimální poet týden-

ních hodin vyuovacích 24 (maxim. 30\ roní

služné 2400 K garantováno jako minimální. Žá-

dosti, doložené vysvdeními konservatoe a do-

klady o dosavadním psobeni v originálech neb

ovených opisech, butež podány

do 1. ervence 1913

„Besedy Brnnské
1 *

v Brn, Besední dm.

J
Práv vyšlo! Sensani novinka!

Nebývalá nádherná úprava!

li
Cyklus písní pro jeden hlas s prvodem klavíru.

Básn Ed. Rady. Hudbu složil Rud. Vašata.
Umlecky vypravil A. Wierer.

1. Na starém židovském hbitov.
2. Dlouhý Den.
3. Meisslova ulika.
4. Krásná Lea.

Vydání na velínovém papíe K 3*60

„ na runím papíe, runím tiskem . „ 12 -—
Pvodní vazba k zavšeni exempláe . . „ 6

—

Poštou rekom. o 55 hal. více.

Vyšlo též v nm. peklad dra E. Rychnovskýho.

Dv nejvtši, v celém svt slavené pa-
mtihodnosti Prahy — Židovský hbitov a
pražské Ghetto — jsou zde pedmtem poesie-
plných verš, opedených obdivuhodné char-
akteristickou a náladovou hudbou. Mistrovské
kresby zaokrouhluji celek ve velkolepé dílo
umlecké.

K dostání u všech knihkupc.

Nakladatel Mojmír Urbánek, Praba II.,

Jungmannova tída . 14, Hlávkv palác.

komorní
dodavatel.

wmmMmmmmmmmmmm\
F&RSTEROVY KLAVÍRY
H9RSTEROVA PIANINA
FORSTEROVA HARMONIA
dostatl lze ve všech lepších skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
Založeno 1859. Založeno 1859.

AnT.PEtROF
HRADEC KRÁLOVÉ
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Prodaná nevsta.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 1 K. Pro housle solo K 1.20. Pro
2 housle K 1.60. Pro housle a klavír 2 K. Pro
2 housle a klavír 3 K. Textovní knížka 40 hal.

V studni.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 50 hal. Pro housle solo 60 hal. Pro
2 housle K 120. Pro housle a klavír K 1 50. Pro
2 housle a klavír 2 K. Textovní knížka 20 hal.

Hymny slovanských národ.
Pro klavír š podlož, textem orig a es. od
E, Krause. Pouze 50 hal. Pro orch. 4 K.

Pro dechové nástroje K 4'50.

1. Bulharská. '2.-3. ernohorské (dv).
4. Srbská. 5. eská. 6. Moravská. 7. Sloven-
ská. 8. Slovinská. 9. Chorvatská. 10.-11. Polské.
12. Ruská. '13. Lužickosrbská. 14. Francouzská.
(V žádném konkurenním vydání není 14 hy-
men, proto žádejte výslovn vydání naše.)

Vítzství Slovanstva.
Hymnický pochod 'od E. Starého. Pro piano 80 h.

Pro 1 nebo 2 housle 60 hal. Pro orchestr 2 K.

Pochod vitz.
Oficielní pochod spojenc balkánských od A I.

Macáka, král. kapelníka v Sofii. Pro orchestr

K 2 — . (Novinka.)

Z pisn do písn.
Tré postupných vínk ku poteb pi poáteném
vyuování klavírním. Upravil Em. Veselík.
Sešit I. 20 eských nár. písní s textem K 1*—

.

Sešit II. 20 eských nár. písní s textem K 1*20.

Sešit III. 30 nár. písní s textem a hymen K 1*50.

Skladby pro piano po 50 hal.
(Každé jednotlivé íslo stojí 50 h, dvojité 1 kor.

atd.) 1.-2. Prodaná nevsta. Sms. 3.-5. Kovaík,
Album oblib, popvk. 6. V studni. Sms. 7.-9.

Carmen. Sms. 10.-12. Hoffmannovy povídky.
Sms. 15. Hymny s 1 o v a n. národ. 16.

Kmoch, Album pochod. 17.-18. Album oblib,

písní. 19. Sletové album sokolské. 20. Ni zisk,

ni slávu. Sokolská sms. 21.-22. Kraus, Trans-
kripce na oblíbené písn.

Operní smsi pro piano po 30 hal.
Troubadour. Traviata. Rigolleto. Carostelec.
Tell. Don 'Juan. Kouzelná flétna. Afrianka. Hu-
genotti. Dcera pluku. Bílá paní. Poustevníkv
zvonek. Fidelio. Romeo a Julie. Oberon. Figa-
rova svatba. Sen v noci svatojanské a mn. j.

(Seznamy podrobné zdarma.)

Ouvertury pro piano po 30 hal.
Kdybych byl králem. Fra Diavolo. Fidelio. Nor-
ma. Carmen. Bílá paní. Židovka. Car a tesa.
Sen v noci svatojanské. Halka. Don Juan.
Figarova svatba. Kouzelná flétna. Lazebník. Tell.

(Jarostelec. Oberon. Leonora 1/3. Hugenotti a

mn. j. (Seznamv podrobné zdarma.) Seznamy
hudebnin zdarma. Zakázky vyizují se vždy

obratem pošty.

Hudební závod - Antiquariát - Obchod s klavíry

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv palác.

|
Nové pisn

\

Práv vyšel III. sešit HASLEROVY

:

„STAROPRAŽSKÉ".
OBSAH: 1. Než jablo odkvete. 2. Na velko-
pevorském námstí. 3. Píse o kocourovi. 4.

Ztracená láska. 5. Vojenská.
Pro zpv a piano K 1'60 no. Texty s nápvy

po 20 haléích.
Sbírka I.: Pro jeden hlas s prvodem piana neb
kytary K1'60, orchestr tiebo dech. hudba K3'60,
mužský sbor K T20. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Po starých zámeckých schodech.
2. Ty petínské strán. 3. Zvoneky v Loret.
4. Píse o ztraceném vneku.

Sbírka II.: Pro jeden hlas s prvodem piana
nebo kytary K 1'60. Pro orchestr nebo decho-
vou hudbu K 3'60. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Když nad Prahou se veer uklání.
2. Kdyby ty's mi chtla dát. 3. Není lepší

jako z jara. 4. Vdávala se jedna panna. 5.

Panna Veronika.

Nové! PÍSNIKY ZE STARÉ PRAHY
od Baláka a Provazníka.

Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy
po 20 haléích.

1. V Malvazinkách. 2. Na kohoutku svatovít-
ském. 3. Pan Anton. 4. V zlaté studni. 5. Hi-
storie o znudném mládenci.

II. vydání TULÁCKÝCH PÍSNIEK
od Hašlera a Frímla

pro zpv a piano 3 kor.
1. Tulácká. 2. Sedí slípka na bidélku. 3. Oženil

se starý dudák. 4. Vítr fouká.

Novinka! KDYŽ JSEH VANDROVAL ...

Písniky v národním tónu pro zpv a piano na
slova Zavadilova, složil Em. Starý.

Cena 240.
1. Louení 3. Stesk.

2. Cestou. 4. Psaní.

5. Návrat.

Novinka! PÍSN O MÉ MILÉ Novinka!

s prvodem piana. Složil Rud. Vašata.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té vaší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 3'—.

ZE ZAŠLÝCH DOB.
Chansony s prvodem piana od Rady a

Pospíšila.
1. Když ženil se náš mladý pán.
2. Ta naše slena ze zámku.
3. Náš mladý pán, je hezký pán.

Cena K 2'—.

••

Velký výbr krásných, melodických a vd- Jí
:: ných písní. Kabarctní literatura písová ::

•: rovnž v bohatém výbru. Seznamy zdarma.
•• ••

Hudební a klavírní závod — Antiquariát

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tida 14. Hlávkv Palác.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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Dr. VÁCLAV PLAEK:.

JOSEF PALEEK.
Píspvek k djinám eské opery v r. 1865—1870.

Doba ranního úsvitu eského divadelního umní
v Prozatímním divadle Pražském byla zárove dobou
slávy jak tohoto divadla, tak eského pveckého a

hereckého umní, nebo jako málokteré divadlo sv-
tové mlo eské divadlo štstí, že obdrželo do vínku

jako pedstavitele divadelního umní síly prvoadé a

umlce pravé, nadšené, posvcené.
A zvlášt opera honosila se hned na poprvé

pvci tak vynikajícího a mimoádného významu, že

byli její lenové v krátkosti pedmtem závisti mno-
hých sousedních svtových divadel, a že se také

jejich iditelé starali o to, aby tyto vynikající a v krát-

kosti na vrchol umni a slávy vyšinuvší se umlce
ke svým ústavm zlákali.

Mnozí také skuten odešli, na p. barytonista

Šebesta k nmeckému divadlu Pražskému a tenorista

Grund ke dvorní opee vídeské, pozdji i bassista

Hynek do Nmec, nebo skrovné pomry Prozatím-

ního divadla a malé pomry eské ped padesáti lety

nemohly jejich ctižádosti i požadavkm poskytnouti,

co na p. nabízela Víde; ale mnozi opt zstali

vrni národní scén eské, jdouce za hlasem srdce

a vlasteneckého citu, a zpívali svému národu, k vlastní

hmotné škod ovšem, ale stali se za to miláky jak

divadelního obecenstva, tak eského národa, pojistivše

si trvalou pam v jeho djinách.

Že bylo k tomuto setrvání na domácí pd teba
jak ryzosti citu národního a heroismu v zápase o bytí,

tak obratnosti a diplomacie vedoucích initel diva-

delních, neteba pipomínati. Nebylo vždy obé v rovno-
váze a tak se mohlo státi, že i umlec tak vlaste-

necky a národn vyhranný, muž takové národní
hrdosti a poctivého zápalu pro domovinu, jako byl

slavný bassista eské opery Josef Paleek, který

v dob své nejvtšl slávy, uznán i cenn domovem
i cizinou, odmítl nabídku skvlého engagementu Ví-
deské dvorní opery, odešel po ptiletém slavném
psobení do Petrohradu a zasadil tak eské opee,
která už nemla ani Grunda, ani Šebesty, ani Hynka,
bolestnou ránu, z níž se jen pozvolna zotavovala.

Když odcházela s jevišt paní Marie Petzoldová-
Sittová v r. 1898, pronesla, vzpomínajíc svého prvého
vystoupení (ve Verdiho „Rigolettu" r. 1869): „První

umlci eského divadla, kteí eské dramatické umní
pivedli na takovou výši, hráli a zpívali více z lásky,

než za peníze. Naše umní bylo vlastenectvím!"

(„Nár. Listy".)

A bylo tomu tak se všemi tmito slavnými že-

nami i muži, kteí kladli obtav a s nadšením zá-

klady k dnešní nádherné budov eské opery a o nichž

dnešní mladá a možno že i stední generace ani

neví, že existovali. Jest tomu tak s bassistou Pa-

lekem, s barytonistou Lvem, o jehož pveckém
umní lze dnes slyšeti vyprávti již jen legendárn,

jako o závratn triumfálních beneficích Palekových

;

jest tomu tak s nedávno zemelou slavnou kolora-

turkou šl. Ehrenbergovou, sl. Roubalovou, tenoristou

Lukešem atd., jimž v niem nezadali altistka pí. Fi-

bichová, bassista Karel ech, nástupce Palekv,
F. Hynek, barytonista Stropnický a jiní a jiní.

Bylo mi vždy líto tohoto umní, které jest od-

souzeno k zániku, jsouc pikováno k dnešku a které,

nemajíc svého djepisce, propadá neúprosn zapome-
nutí. Jest v tom velmi mnoho tragiky a není k tomu
teba píliš sentimentality, aby tohoto osudu a prcha-

vého štstí slavených hvzd divadelních bylo želeno.

To bylo práv píinou, když mne ped lety osud
svedl s jednou z Palekových sester, že jsem se poal
soustavnji obírati jeho životem, a cestou za doklady

k jeho životopisu nauil jsem se obdivován' se to-

muto neobyejnému umlci a lovku. Tak vznikla

tato životopisná rta, sledující dvojí cíl : jednak oži-

viti památku vynikajícího a vlasteneckého umlce e-
ského, jenž zanechal hlubokou stopu v djinách eské
opery v Prozatímním divadle za kapelnictví J. N. Maýra
a Bedicha Smetany.

I.

Od dtství — k prvnímu vystoupení.
(1842-1865.)

Rodina Palek pochází z rolnické rodiny

z Košic u Kutné Hory, a dosud jsou zde usazeni

píbuzní slavného eského pvce. Mezi staršími lidmi

v Košicích jest prý ješt dosti tch, kteí se pama-
tují, jak Josef Paleek v košickém kostele o pouti

pkn zpíval.

Pvod ten potvrzuje i jeden list Palekv z Petro-

hradu k matce, v nmž umlec želí úmrtí košického

strýce slovy : „Našeho nejlepšího, nejmilejšího strýka

MT Píští íslo „Dalibora" vyjde 31. kvtna. ~m
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nám nemilosrdný osud vyrval. Nejsme již dti a pece
jsem se ješt letos tšil, že budu moci snad v lét

do Košic, do našich milých Košic na pou!"

Z pímých pedk lze bezpen zjistiti pouze pobyt

Palekova otce v Jestábí Lhot v okresu kolínském,

kde byl tento uitelem a kde se též Josef Paleek
28. záí r. 1842 narodil. Otec byl dvakráte ženat a

vtšina žijících bratí a sester Palekových pochází

z druhého manželství. Paleek však nikdy neinil roz-

dílu mezi nimi; jeho rodinný cit byl tak vyvinutý,

tak vroucí, že se pozdji s láskou z Huška staral

o nevlastní sourozence, a jak z jeho ruských list

patrno, matce na jejich výchovu z Ruska posílal pe-

níze. Když pak matka v Sánech, kam se otec pozdji
pesthoval jako ídící uitel, ovdovla, zakoupil jí

tam k trvalému pobytu dm . . .

Malý Josef ml doma v Jestábí Lhot dosti pí-
ležitosti k poátenímu hudebnímu vzdlání i k vy-

pstní hudebního ducha; známof, že tehdy zvlášt

v uitelském stavu byla pstována {hudba a že co

uitel — to hudebník. Také jej v hudb nejprve cviil

otec, a sice ve he na housle a na klavír, starý to

nástroj, pamatující Mozarta, a to až do jeho 11 let,

kdy pomýšleno na to, aby Josef, který byl z tradice

a konservativního názoru tehdejšího dle povolání

otcova rovnž uren k stavu uitelskému, pišel z

domu na njaké cizí pípravné uilišt.

Že pak Josef ani v Kolín na reálce nezanedbá-

val hudby, a že jevil i zcela slušný talent skladatel-

ský, toho dkazem jest i ta okolnost, že poslal otci

ze studií ke kterémusi jeho svátku vlastní skladbu,

„píse, ke které sám složil nápv, jež musila míti

cenu, an o ní otec v rodin dlouho mluvil". (Sdlení

sestry sí. Anny Palekovy, industr. uitelky v Sánech.)

Po 11. roce vku dán tedy Josef Paleek na

realku do Kolína a jelikož po vystudování nižší re-

álky byl ješt mlád a nemohl býti pijat do ústavu

uitelského, dán na další reálná studia do Kutné
Hory, odkud teprve pišel na uitelský ústav do
Prahy.

Nepodepsaný souasný životopisec („Kvty" 1868,

. 33., s podobiznou) sdluje, že byl tehdy Josef

Paleek — jsa teprve 17 rok stár — postavy ve-

lice malé, a „když se v Praze ohlásil co ekatel,

nechtli ho píjmouti, odbývajíce ho otázkou: „Co
pak chceš, chlapeku?" — Podrobnost, vzatá patrn
z pozdjšího vlastního vypravování umlcova.

Ale byl pece pijat a když absolvoval uitelský

ústav, vstoupil za úelem dalšího studia do varha-

nické školy.

V dob té byl již po krátký as zatímním uite-

lem v díví škole u sv. Štpána v Praze, vnikaje již

do ochotnicko-hereckých kruh, které byly pro jeho

vlohy a vrozený naturel veliké pitažlivosti. Aby po-

pustil uzdu této své nezkrotné touze, zarazil s n-
kterými páteli ochotnické divadlo na Smíchov, „kdež
také sám inn vystupoval, a to s výsledkem nema-
lým, arcif že v oboru, od potomní jeho innosti tak

valn se lišícím". („Divadelní almanach" 1869. Po-
ádal Josef Mikuláš Boleslavský.)

Jako ochotník vystupoval i ve Švandov divadle

a zaskoil již nkdy, zvlášt jako poslucha varha-

nické školy, i do sboru král. esk. zemského divadla,

kde byl tehdy kapelníkem operní pvec, tvrce a

a organisátor eské opery, podnes nedosti ocenný
Jan Nep. Maýr (1818—1888), potomní iditel Proza-

tímního divadla.

Kde byl Maýr upozornn na Paleka, zda u Švandy,

i pi tch ojedinlých výpomocích žáka varhanické školy

ve sboru divadla, nelze bezpen zjistiti ; dr. Bo-
recký v Ottov Nauném Slovníku tvrdí, že to bylo

u Švandy 1862. Jisto však jest, že stail takovému
zkušenému hudebníku a kapelníku jen jediný ton

krásného hlasu Palekova, aby Maýr tohoto pvce,
jenž se tak lišil od bžných „sborist", nepustil více

s patrnosti.

Tak byl objeven Paleek zkušeným hudebníkem,

jenž sám jako zdatný pvec uml mezi mladými a

necvienými hlasy vyhledávati nadané síly, vzdlá-
ván' je a povznášeti na umlecký stupe.

Avšak díve ješt než mohla známost s Maýrem
vynésti Palekovi njaké výhody, dolehla na mladého
uitele pvce povinnost vojenského odvodu, za níž

bylo mu odebrati se do Kolína.

Že se tlesný stav Palekv do té doby zlepšil

a že mladý muž vzbuzoval postavou a pkným zje-

vem velkou pozornost, o tom svdí okolnost, že

byl otec velice znepokojen myšlenkou, že Josef

„vojn" neujde, a že tak na dlouhá leta, ne-li navždy,

bude zcizen „svému povolání". Proto, aby nebyl

odveden, vyprosil mu u vlivných kruh (tehdy du-

chovenských) místo poduitelské v Drahobudicích

u Kolína, které musil mladý Paleek ihned nastoupiti,

aniž by se mohl v Praze rozlouiti, i zavazadla svá

z Prahy na nové místo souasn dopraviti.

Toto drahobudické intermezzo bylo jist z nej-

bolestnjších chvil Palekova života, nebo tu se

prudeji srazila jeho láska a poslušnost synovská

8 vášnivou láskou k divadlu a umní.
Hlavu plnou sn o sláv herecké, duši pepl-

nnu dojmy z nedávného styku s divadlem, vstupo-

val mladý pvec smutn do drahobudické školy, ale

již s nejasným tušením, že zde nezstane. Vdl, že

byl v povolání uitelském nešastným, a že dosud

nepostavil se píke proti této dráze, kotvilo v jeho

ušlechtilém duchu, jenž byl pln lásky k rodim a

jehož jemnocit nesnesl pomyšlení, že by mli rodie

trpti zármutkem nad zklamáním svých sn o jeho

zaopatení.

Než pece zvítzila touha po dráze umlecké a

drahobudický pan ídící byl jednoho dne postaven

ped smutné faktum, že mu pan poduitel z istá

jasna zmizel.

Dle jedné zprávy trvalo prý Palekovo poduite-

lování jen od veera do rána („Podvysocké Listy",

1911, . 12.), dle jiné („Kvty" 1868) pobyl pece
v Drahobudicích trnáct dní, aniž došlo k njakému
uritému rozhodnutí, teba touhy a smutky Palekovy

jevily se den ke dni uritji. Že však naproti tomu

ozývala se v poduitelov nitru již i struna resignace,

lze souditi z toho, že se po tchto trnácti dnech
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skuten vypravil do Prahy, ale bez jakýchkoli ne-

bezpených plán pro své uitelováni: vrátil se tam

prost pro svoje zavazadla, pro své prádlo, šaty

i peiny, hodlaje si je odvézti navždy do venkovské

školy, s níž se patrn za pomoci písného pohledu

otcova již smíil.

Ale jakmile jej ovanul pražský vzduch, byl pro

drahobudického pana ídícího ztracen. Velé pivítání

v kruzích pátel, hlavn pak optné setkání se Pa-

lekovo s kapelníkem Maýrem, rozhodly pro vždy

a definitivn o budoucím jeho život. Maýr ostatn

nepoteboval mnoha slov, aby Paleka pemluvil, aby

se více do Drahobudic nevracel. Duše, zvlnná
touhou po umleckém ústedí vlastními sny o bu-

doucí velikosti, naplnná zcela oprávnným sebev-
domím a mocnou vlí nco ve svt docíliti a zna-

menán', byla nejlepší pdou pro radu zkušeného ka-

pelníka, který radil nevraceti se a vstoupiti na dráhu

divadelní.

A opt na druhé stran týila se proti Pale-
kovi vlastní rodina a otcovo páni, pece se Pa-
leek, a s tžkým srdcem, rozhodl, že zasadí tuto

ránu otcovskému srdci, a zstal v Praze za cenu

roztržky, která se však pi ušlechtilé, nžné povaze

synov a potomních jeho zázraných triumfech brzo

urovnala. Usilování otcovo, aby nejstarši syn byl co

nejdíve zaopaten tak, aby nepoteboval snad i na

dále výpomoci z domova, lze pochopiti snadno

:

tehdy byl již otec podruhé ženatá rodiny pibývalo.

Byl zde již bratr Edmund na uitelském ústavu, bratr

Adolf, ke studiím dospívající, a byly zde již i sestry,

tak že když Josef Paleek opouštl vlast, ubíraje se

do Ruska, byla již rodina krom rodi devítilenná.

Ale Josef více nepovolil, — zstal ! Dvoval
v zkušeného Maýra, jenž mu prorokoval slavnou bu-

doucnost a pemluvil ho, aby vstoupil do operního

sboru král. esk. zemsk. divadla, slibuje mu, že mu
poskytne hojné píležitosti, aby se ukázal obecenstvu

též v menších sólových úlohách a aby se tak pi-
pravoval pro úkol budoucího sólového pvce. Ale

a Paleek úspšn psobil ve sboru, a akoli mož-
nost obasného sólového vystoupení byla jedinou

jeho záchranou v trudných existenních pomrech,
kdy neodvážil se o podporu k otci se obrátiti a kdy
zpíval ve sboru prvé ti msíce zadarmo a po devt
následujících msíc pouze za patnáct zlatých m-
síní gáže, pece mu Maýr slova nedodržel, — dnes
nelze více zjistiti, í vlivem. Proto jednak z existen-
ní nutnosti, jednak z roztrpeni nad prvým zklamá-
ním, postihnuvším jeho mladistvé ideály, kteréžto

znehodnocování cítil tím více, ím byl mladší a ži-

vota dosud neznalý, rozhodl se, že opustí eské di-

vadlo a odebral se do Olomouce k nmecké mstské
opee, pi níž, veden jsa svým vysoce vlasteneckým

duchem, zavedl s nkolika druhy odpolední eská
pedstavení a kde mu již bylo možno, aby se

uplatnil jako sólový pvec. (1863—1864.)
Zatím v Praze, kdy eská pedstavení dostala

se konen z podruží nmeckého divadla do vlastní

nové budovy Prozatímního divadla, dobudovaného a
oteveného r. 1862, zvolen iditelem divadla pražský

y obchodník František Liegert (1803—1881), rodem
Nmec, jazyka eského nedostaten znalý, ale roz-

voji národa eského pející, který ujav se 28. bezna
1864 ízení eského divadla, poal se obtav sta-

rati nejen o finanní, ale též o umlecké zabezpeení
eského divadla tím, že hledl doplniti inoherní a

operní personál a upoutati vynikající souasné pvce
i herce k eskému divadlu. Tak padl jeho zrak i na

Josefa Paleka, jehož r. 1864 povolal nazpt do

Prahy, zaadil ho opt do operního sboru, ale za-

ruil mu již adu sólových vystoupení.

Paleek vrátil se do Prahy rád, ale chd jsa a

dosud v širší veejnosti neznám, zapadl zase do
nuzných pomr, jeho jemnocit bránil mu, aby za-

klepal na dvée otcovského domu, z nhož se sám
vyhostil, a aby u cizích lidí dovolával se podpory,

tomu nedovolovala est umlce, pesvdeného o své

cen a veliké, slavné budoucnosti.

Ale nebylo více možno, aby si byl tehdejší ofi-

cielní svt nepovšiml tohoto skvlého hlasu
;
nejprve

v úzkém kruhu pátel, pak u hudbymilovných i ryze

hudebních kruh docházel Paleek znenáhla takového

pochopení a nadšeného pijetí, že naklonil se mu
upímn i jeho nemén populární krajan, spisovatel

a redaktor Josef Barák, a kdežto Palekovi dosavadní

jeho spolenost nevynesla krom krásných slov pochvaly

a uznání nieho více, nabídl mu krom svého srdce

i svou kapsu, sdíleje s ním od té doby skrovné své

píjmy.

Od té doby pokoušel se Barák vícekráte, aby zí-

skal umlci vydatnjší podpory, agitoval pro v di-

vadelních kruzích, jsa tehdy sám v blízkém pomru
k eskému divadlu a jsa pesvden, že Palekovi
kyne slavná budoucnost ; ale nenašel nikde pro svoji

prosbu vydatnjšího slechu, akoli prosil „u vlasten-

c vyhlášených". („Svoboda", politický asopis, red.

Jos. Barák 1868, . 22.)

Pochopitelno, že v tchto pomrech trpli oba,

„mecenáš" i jeho chránnec nevylíitelnou bídu,

avšak nepozbývali dvry a vytrvalosti. V jejich pá-
telských úradách, jak zabezpeiti budoucnost, stále

a stále drala se na vrch i myšlenka, že nebude do-

cíleno zamýšleného cíle tímto bohémským živoením
a že jest nejprve nutno, postarati se o to, aby byl

hlas Palekv v nkteré pvecké škole methodicky

cvien a vzdláván a tím zajištn podklad pro bu-

doucí úspchy a píjmy umlcovy.
Ani tu neopustil šlechetný Barák Paleka. Vy-

pravil se k pedsedovi Družstva divadelního F. L.

Riegrovi, s jehož pomoci slíbil iditel divadla Liegert,

že k tomu úeli poskytne Palekovi celoroní pod-

poru. Ale opt zstalo pi slibu, když zákulisními

intrikami dnes již neznámých živl, jimž šlo patrn
o to, aby nebylo popáno Palekovu talentu se vy-

vinouti, Liegertv slib rozpadl se v nivec.

Vypravil se tedy aspo F. L. Rieger s Josefem

Barákem k velikému mistru zpvu Františku Pivo-

dovi, majiteli uznané pvecké školy, aby mu pomry
Palekovy vylíili, a požádali ho, aby se pvce ujal

a se jest, pro uinil. Pivodovi se zželelo osudu

mladistvého pvce a tak pislíbil obma pímluvím,
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že si Paleka vezme na starost. A to byl poátek
Palekova štstí. Jeho hvzda poala vycházeti. Pi-

voda ujal se Paleka otcovsky, peoval o s pí-

chylností vskutku šlechetnou, „staraje se pi tom
o každý jeho prospch, jenž by ho sblížil s dráhou

vytknutou; až konen nadešla doba, jež ukázati

mla, že snaha a nadje v umlce kladené nebyly

liché". („Divadelní almanach", 1869. Poádal Josef

Mikuláš Boleslavský, Praha.)

Po celoroním, se strany Pivodovy nezištném a

krajn obtavém cviení a po krutém strádání pi-

blížil se konen vytrvalému umlci den, kdy ml
vystoupiti jako operní pvec na scén král. esk.
zemsk. divadla v Prozatímním divadle a kdy se mlo
rozhodnouti nejen o jeho pijetí ve svazek zemské
scény, ale i o celém jeho budoucím fysickém a um-
leckém život.

II.

První vystoupení.

(14. února 1865.)

Že se poutal velký zájem pražské veejnosti

k osob Palekov již za dob jeho pveckých studií,

lze snadno vysvtliti tím, že se svolením iditele p-
vecké školy vynikající žáci obvykle vystupovali již ped
absolvováním v rzných koncertech, zvlášt pak lenské

zábavní veery Mšanské Besedy pražské uvádly
tyto žáky na koncertní podium a zjednávaly jim

obliby. Tento zájem pak opt byl píinou, že se

o tchto pvcích mluvilo ve spolenosti již jako

0 umlcích, psobících veejn, a že vzala tu pvod
1 mnohá zpráva, která pozdji musila býti i odvo-

lána.

Tak ješt ped prvním vystoupením umlcovým
pinesl „Národ" (5. a 6. úrí 1865. Red. F. Šimá-

ek) zprávu, že se basista Paleek „neshodl s edi-

telem Liegertem o výminkách engagementu, a protož

ani na divadle našem nevystoupí, a dle doslechu

o štstí své na nmeckém divadle se pokusí."

Že „Národ" uveejnil zcela odpustitelný umlecký
klípek, toho dkazem jest oprava, kterou hned den

na to pinesl: „Zpráva o p. Palekovi, nadjném to

basistovi, že se neshodl s iditelem eského divadla

a že vystoupí v opee nmecké, jest, jak se z hodno-

vrného pramene dovídáme, nepodstatná. Pan iditel

Liegert svolil na žádost pana Frant. Pivody, chvaln
známého uitele zpvu, k tomu, aby dva z jeho po-

kroilých žák, totiž sl. Roubalova co Leonora

v „Troubadouru" dne 10. t. m. a pan Paleek co

Sarastro dne 14. t. m. a konen dne 17. t. m.

v „Kouzelném stelci" pospolu co Lidunka a Kašpar

vystoupili."

Tak nadešel Josefu Palekovi den, jenž byl snem
jeho dosavadního života. Jak patrno z novináské
zprávy, vyjednal pro nho jeho uitel u eského di-

vadla dv vystoupení na zkoušku, a jist byl si

vdom naprostého úspchu a vítzství svého žáka

již na poprvé; a také den 14. února r. 1865 jeho

oekávání nejen splnil, ale i daleko pevýšil.

Paleek Sarastrem z Mozartovy „Kouzelné flétny"

zvítzil hned poprvé na celé áe. Úspch tohoto prvého
vystoupení oznaován i po letech moderními kritiky

jako ohromný („Ottv Slovník Nauný", dr. Borecký).

Divadelní veejnost byla debutantovým hlasem,

i na zaáteníka obdivuhodnou hotovostí hry tak pe-
kvapena, divadelní kruhy pak jeho kvalifikací i na-

prostým úspchem vystoupení tak spokojeny, že za-

hrnovaly umlce i jeho uitele zaslouženými blaho-

páními a uznáním. Ale i denní listy ve svých operních

referátech vzpomínaly tohoto úspchu školy.

„Brzy po skvlém vystoupení sl. Roubalovy,"

psaly „Národní Listy" (18. února 1865) po debutu,

„poslal nám p. Pivoda druhého nadjného žáka na

osudné jevišt a opt se stejn píznivým úspchem . . .

Má-li p. Pivoda ješt nkolik takových žák, ne-

strachujeme se o budoucnost eské
zpvohry."

„Zlatá Praha" (red. Vítzsl. Hálek, 1. bezna 1865.)

napsala :
,

V" sl. Roubalové a p. Palekovi, obou
uních p. Pivody, jak divadelní cedule oznamovala,

poznali jsme takové síly, které pozdji vydatnou pod-

porou budou naší mladistvé opee."
Lábler napsal ve „Slavoji", asopise vnovaném

výhradn zájmm hudebním (redaktor Jos. Ulm), že

„. . . má p. Paleek silný, mohutný bas znaného
objemu, a pohybování svdilo, že jest debutant na

jevišti již více zdomácnlý."
Pirozené vlohy Palekovy byly uznány všemi

kritiky. Hlas jeho pak ocenn jako plný a zvuný,
silný a dostateného objemu. Jen referent „Zl. Prahy"

lituje, že „hlas Palekv více zvunosti nemá, musel

by jím posluchae v pravd okouzliti." Jest mu „zjevn

tžký". Referentu „Národa" (—ý.) opt zní ponkud
„drsn, napnut". Schází mu „spanilý výraz, sym-

patický timbre a svžest". „Národní Listy" odhadují

hloubku hlasu Palekova až po velké c, „které by

však na radu naši radji ani bráti neml, aby tím

více vyšší tóny sesílily". Výška zdá se sáhati až po

árkované f. „Slyšeli jsme es, objem to tedy znaný."

„Hlas Palekv," konstatuje „Národ", „jest objemu

neobyejného : uhodil nkolikráte velké c, kteréž znlo
ovšem velmi mdle. Ale tomu není se co diviti

:

nebo tento ton jest mimo normální objem basisty".

Když byl referent pokáral pvce, že se blýskal hloubkou,

kde nebyla Mozartem napsána, že v arii „V tchto

posvátných síních" vzal veliké e, akoli Mozart po-

ložil jenom malé, a nejhlubší ton v této arii jest fis

ve veliké oktáv, nejhlubší pak v celé úloze Sara-

strov f, shrnul svj konený úsudek v slova : „Orgán

tedy jest, jak praveno, velmi objemný, dost vydatný,

ve všech registrech dost vyrovnaný, ist intonovaný :

samé pednosti, kteréž jsou zpváku zatím dostateným

rukojemstvím utšené budoucnosti."

Ale Paleek pekvapil i temperamentní hrou, pro-

zrazující, že leta jeho prpravného vystupování na

scén, a už na jevišti ochotnickém, i ve sboru opery,

neprošla u nho nezužitkována. Jeho eminentní he-

recké schopnosti tím nápadnji pirozeným pohybem
a gestem se uplatnily, ím mén tehdy bylo pvc,
kteí by byli zárove herci, a ím mén bylo diva-
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dlní obecenstvo na podobný zjev uvyklo. Tento ky-

pící, dosud neukáznný herecký zápal vynesl také

Palekovi po stránce herecké jedinou výtku, která se

od té doby dosti asto vyskytovala v kritikách rzných
jeho umleckých kreací ; že byl píliš mladistv živý,

a postava Sarastrova následkem toho neimponovala

dosti potebným tradicionelním klidem. „Nár. Listy"

to nazvaly: „pílišnost v dobrém, zvlášt kde váše
hry uchvacuje." „Ostatn," správn poznamenaly, „na

takové vci nelze pi prvním pokuse váhu klásti,

praxe a budoucnost postarají se o n, je-li tu jen

takový základ k dramatickému zpvu, jako pi panu

Palekovi."

Tak minulo slavn pvcovo debut. Zevní jeho

úspch byl dokonalý, umlec byl hned po první scén
boulivým potleskem a pak astým vyvoláváním jása-

jícím obecenstvem odmnn.
Proto s tím vtší chutí podstoupil druhé zkušebn

vystoupení dne 17. února 1865, kdy ve Weberov
„Kouzelném stelci" zapl Kašpara, roli herecky velmi

obtížnou a pvecky vysoko ležící. Tím více zname-
nalo pro umlce, že proplul tímto úskalím bez úhony.

jedna ást kritiky dala pednost Kašparu, jiná

Sarastrovi, ale pes to souhlasn konstatován optný
úspch pvcv.

„Pan Paleek," napsal v „Nár. Listech" (dne

25. února 1865) ref. A., „líbil se nám, upímn e-
eno, tenkráte lépe, než co Sarastro. Jeho prosa na

zaáteníka skoro až pekvapovala a umírání by ctilo

každého routinovaného herce. Rovnž podaena byla

zpvní ást. Intonace byla vzorn istá, tonícky

správná a bez všeho pehánní . . . Nemýlíme-li se,

dle toho, co jsme posud slyšeli, bude z p. Paleka
za krátký as rovn dobrý herec jako zpvák."

„Národ" (dne 25. února 1865) sice zase pišel

s výtkou, že v pijácké písni punktoval pvec fis do
d a tím zkazil celý dojem, dokonce rozhorlen usu-

zoval, že „nemá-li pan Paleek tohoto fis, tedy ml
této úlohy nechati", — ale posléze pece nemže po-
píti estný výsledek i tohoto druhého vystoupení.

Tak uznale a s patrným vnitním uspokojením o tomto
pedstavení píše : „Mezi známými hranicemi jest Pa-
lekv orgán v onom šfastném stedu, kterýž pro

snášený zpv má širokosti a plnosti, a pro ozdobný
ohebnosti dost, akoli práv v této poslední píin
mu bude nejvíce pilovatí. Barvitost zvuku jest dobrá
a dýchání dobe nacviené. Kontrastem hlasu, kterýmž
nynjší zpváci velmi rádi oslepují, umí p. Paleek
dobe spoiti a zasluhuje za to pochvalu; za to jest

psobení kontrastu, když ho užije, velmi vydatné,

pechody v nm dobe pipravené a hudebn dobe
spoádané. Také na hru a deklamaci v próze vyna-
ložil p. Paleek velikou píli, a co bychom mu sem
tam mohli vytknouti, jest zajisté jenom následkem
toho, že debutoval úlohou zaáteníku nad míru

tžkou (Kašpar). Mladému pvci dostalo se nejlicho-

tivjších vyznamenání."

„Zlatá Praha" (1. bezna 1865) jest mile pe-
kvapena Palekovou hrou a poznamenává: „Místy
nechal se sice debutant opanovati pílišným zápalem,
což však radji vídáme, než nedostatek nadšení."

|ak zejmo ze souasných kritických hlas, ml
Paleek v obou debutech svj poctiv zasloužený

úspch, který byl založen jak jeho pirozeným na-

dáním, tak úsilovnou snahou a lopotným studiem. Ale

jak již pi debutech bývá : vždy nco chybí, a toto

„nco" zmže jen delší praxe a stálý další cvik. To
také bylo ve všech kritikách prvého vystoupení Pa-
lekova vyzdviženo a bylo umlci doporueno další

neúmorné studium pveckého umní, „aby jeho zpv
sproštn byl zjevné tžkosti". („Zl. Praha".) „Žádoucí

jest, aby sob také p. Paleek osvojil lepší legato

;

až dosud jsme slyšeli mnoho trhati a ne spojovati."

(Labler ve „Slavoji".)

Že si tyto dobe mínné rady vzal svdomitý
umlec k srdci, to dokázal v krátkosti tak oslniv,

že se pak referáty hudebních kritik pohybovaly skoro

ustavin mezi nejvyšším uznáním umní pvcova
a enthusiastickým vytržením zanícených obdivovatel

a ctitel nad zázranými jeho pokroky.

III.

Pt rok u eské opery.

(1865-1870.)

Jediný Šimákv „Národ" pinesl 23. bezna 1865
zprávu, že „pan Paleek, basista, engažován byl na

dv léta u eského divadla", a již oficielní kritika

poíná sledovati i jeho úinkování v koncertech, ano
i na chrámových krech. Tak zmiuje se i o tom,

že Paleek zpíval poprvé po svém debutu v koncert
Mšanské besedy arii Sarastrovu z 2. aktu „Kou-
zelné flétny" a slovenskou píse „Bože mj, ote
mj" a opt vzbudil velmi slibné nadje do hlasu

svého. („Národ", 4. bezna 1865.)

První role, které byly Palekovi jako novému
lenu eské opery sveny, byly Marcel z Mayer-
beerových „Hugenot" a Bassi z „Allesandro Stra-

della".

Marcela zpíval prvn v dubnu; byl dle znní
kritik velmi dobrý a zasloužil uznání. „Pan Paleek,"
psal „Národ" (8. dubna), „zpíval Marcela ponejprv

a to vzhledem k tomu, že jest teprve zaáteníkem,
dosti dobe . . . Posluchastvo vyznamenalo mla-

distvého zpváka podle zasloužení."

Jindy opt alternoval v „Hugenotech" v úloze

St. Brisa s p. Hynkem. „St. Brisa zpíval p. Paleek,
vynaloživ všecky prostedky svého krásného hlasu."

(„Národ", 30. dubna.) Ale pi této píležitosti pi-
pomla kritika Palekovi optn, že „hraje píliš živ
a nepedstavuje starého a ostíleného Hugenota, nýbrž
prudkého mladíka". („Nár. Listy", 7. dubna 1865.)

(Pokraování.)

DOKUMENTY.
i.

Mj lánek „Padesát let trvání Umlecké
Besedy"

(Dalibor . 29.—30.), nezstal bez ohlasu. V kvtnovém
ísle „Hud. Revue" popírá se správnost nkterých mých
tvrzení a in! se to, jak ani v „H. R." jinak nebývá, zpú-
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sobem ne práv vybraným. Nechci po píkladu „H. R.
a

bez píiny nkomu pipisovati autorství onch ádk,
nemohu ale zamleti, že jich tón siln upominá na
povstná kdysi v „H. R." „klasobraní" a tím na c. k. berní
správu.*) „H. R." píše, že místo provozovaných, udávám
skladby neprovozované a falešná jména autor. Ne, pane
pisateli, na takové tvrzení bez udání konkrétních pípad
nechytnete nikoho. Program v mém lánku uveejnný je

otiskem programu vydaného Umleckou Besedou a posudek
o nm pochází od spolupracovníka „H. R." Udivení vaše
nad tím, že nevím o jiné innosti h. o. U. B., mohlo by
míti oprávnní, já ale vím také o jiné innosti h. o. U.
B., o té však bude lépe pomleti, ponvadž je to innost
bezvýznamná, ne sice pro jednotlivce, ale pro umní.
Pan pisatel cituje moji vtu, kde prý se pasuji jako „nkdo,
kdo hledí z pekrásného daleka, nkdo, kdo nemá v Praze
žádných osobních styk s dnešními representanty hudeb-
ního života", a . . . zde p. pisatel velice diplomaticky
moji vtu nedokonil, se zejmým úmyslem, aby
byl její smysl porušen a on mohl užiti laciného vtipu,

jaká je to jchyba „když se o nem píše, o emž se nic

neví."**) Že pro to, co jsem onou vtou ekl, schází pá-
nm v H. R. porozumní, chápu zcela, nebo to je vcí
všeobecn známou, že osobni styky jsou v ji-

stých kruzích vcí nejdúležitjší. Bez nich se neobejde
dnes u nás ani jeden ,,genius"(!) a na ty je Praha pože-
hnána hojn. Dnes nejen po Praze, ale také zde v eské
hudební spolenosti vídeské zná každý neoficielni titul

hud. od. U. B.: „Vzájemn se podporující spolenost ge-
niálních skladatel, dirigent, hud. znalc atd. atd." To
je pece, pánové, také dkladná innost. V „H. R." se dále
poukazuje na to, jak hojné návštv se tší produkce
hud. odb. U. B. Je to tedy fakt tím smutnjší, kdy U. B.

a její hud. odb. pes to, že se mu dostává podpory obe-
censtva, vykazuje innost tak jednostrann ubo-
hou. A to dokazuje zase pravdu mých slov, že hud. odb.
nalézá se v rukou nepovolaných. K mé poznámce, že
„v Hud. Revue vládne diletantism v nejširším toho slova
smyslu", pipojuji nyní otázku: „Jak ml jsem jinak nazvat
kulturn umleckou práci tch Vašich Strnad, Pihert,
Tochák nebo Kunder?" Zde jsem pece užil výrazu
pomrn velice mírného. Hlásí-li se do hud. odb., jak praví
„H. R.", stále noví lenové, je to úkaz potšitelný a je to
snad také zárukou, že pijde tento odbor pod lepší kon-
trolu, než je ta dnešní. Povede-li to k ozdravní stáva-
jících pomr, budu já mezi prvními, kdož budou hud.
odb. U. B. páti mnoho zdaru. Napsal-li jsem, že „dnes, kde
kdo z povolaných se U. B. (hud. odb.) straní, je toto
tvrzení rozhodn blíže ku pravd, než napíše-li jeden
z funkcioná c. k. berní správy (a zárove hud. odb.), že
v U. B. (v hud. odb.) je až na nepatrné výjimky souste-
dno vše, co má v našem hud. život význam. Dotyný
len c. k. berní správy a hud. odb., jenž to napsal, neml
v zájmu hesla „svj k svému" takhle biti pravdu do tváe.
Pan pisatel v „H. R." také s velikou emfasí dovolává se
jména Nováka, a jak se rozumí samo sebou, V. Štpána
a konen eského tisku. Co vykonal V. Štpán pro eskou
hudbu, to neví u nás nikdo, mimo hud. odb. U. B., a co
se týe eského tisku, o tom ml p. pisatel vbec po-
mlet, ponvadž všechno to, co bylo napsáno u píležitosti
padesátiletého jubilea hud. odb. U. B., pocházelo bu
z kanceláe c. k. berní správy, resp. hud. odb., nebo
z kruh jemu blízkých a vyznívalo irou neupímností.
Pan pisatel radí všem onm redaktorm denník, týden-
ník a jiných list eských, aby se vzali za nos. Ze všeho,
co napsal p. pisatel proti mému lánku, je tato rada to jediné,

s ím bezpodmínen souhlasím. Ano, vezmte se za nos,
pánové

!

Dr. J. Mareš.

*) V tomto smru je lehké uhodnutí, nebo c. k. berní
správa je dnes v hud. odb. U. B. initelem velevýznam-
ným.

**) Dokonení mé vty znlo: „kdo ale sleduje tento
život do detail".

II.

Famosní trojice Burrian, Benoni, Maturová, odpov-
dla v posledním ísle „Smetany." Nebyla by to vc lehká
opodstatnit praobyejné babské klepy proti neklamným
dkazm bezmála celého divadelního perso-
nálu, kdyby to nebyli práv jen Karl Burrian, Bohumil
Benoni a Ržena Maturová.

U této famosní trojice jdoucí ruka v ruce s vhlasným
nniversitním profesorem dalo se oekávati to, co se také
vskutku stalo.

Pes takový zpsob nutno prost pejiti k dennímu
poádku a proto také jen s velikým sebezapením vnu-
jeme celé vci tchto nkolik ádek.

Prvý odpovídá p. Karl Burrian.

S tímto výteníkem nelze se vbec obírat. Ten nikdy
nevdl, co iní. Ped redaktorem šmokovského listu

vídeského vyznával na kolenou lásku galerii vídeské
dvorní opery, mezi svými mameluky pi moku Gambrinovu
tropil si z ni šašky a tak upadá z bláta do louže a
naopak.

Také v jeho blábolení ve Smetanovi poznáte jakousi
povznešenou náladu. Má p. Karl Burrian velice krátkou
pamt. Zapomnl, jak on svého asu se vyslovil o Fibi-
chov „Pádu Arkuna", zapomnl, že na svém statku, jak

fáma vypravuje, nazval jedno velice dkladné zvie,
jménem, nyní mu blízkého hudebního vdce, že mu v-
noval i báse, která kolovala mezi jemu blízkými.

To všechno jsou snad jen klepy, kdož to ví, ostatn
u p. K. Burriana je všechno možné a proto dále od nho*
dále. Jen ješt ohledn toho rakušáctví, jež vytkl Kova-
ovicovi. Milý pane, Kovaovic obdržel ád jako ech,
eský umlec a vedoucí initel Národního
divadla a ne jako rakouský poddaný. To Jste

nevdl, vy šprýmai? Vždy pece ani udlení Vám
estného lenství plzeského divadla nemá vztahu k Vaší
oblib plzeského prazdroje.

Pan Bohumil Benoni ukázal se ve své odpovdi
takým, jakým vskutku je.

Nebetyná domýšlivost byla mu vždy vlastni

v divadle i mimo divadlo. Jeho plané povídání o tom, jak
tu neb onu operu spasil, vyloudí útrpný úsmv na tvái
každého, kdo poznal také jiné pedstavitele tch rolí, které
v našich ubohých pomrech založily kdysi jeho slávu.
Každému nepedpojatému bylo vždy jasno, že co p. Benoni
dobrého vykonal svým umním hereckým nebo pveckým,
to pokazil svou nevkusnou manýrovanosti a svým ne-
umním.

Opakuje-li p. Benoni se vší rozhodnosti to, co v po-
sledním isle Smetany podepsal, pak je to úkaz povážlivý,

nebo se ukázal veejnosti ješt z jiné stránky než dosud.-
Co ale íci o jeho piznáni, že nebyl vyzván prof

Nejedlým* ale sám, ochotn (víme rádi) dal mu
k disposici své vymyšlené dokumenty. Což není podobné
diktované jednání prost mstivostí, typickým pro pro-
puštné eledíny?

A tak si musí odepít p. Benoni tu radost: p. Ne-
jedlého nevytáhl z kalamity, do níž byl tento uveden svou
lehkovážnosti. Nejedlému dnes nepomže už ani p. Benoni.

Pí Ržena Maturová píše ve své odpovdi tak divné
vci, že reagovat na n je irou nemožností. Ona to

byla, která dokonce zachránila Kovaovicovi dirigentský
stolec, ona atd., atd. ona . . .

Smyšlenky své ovšem proti dkazm celého divadla
opakuje. Kovaovic tey od zkoušek s ní roztrpen utíkal.

Rádi víme. Patrn jeho nervy byly jen lidské.

Zstává faktem, že kdyby pí Maturová byla c t i-

t e 1 k o u Dvoákovou, za jakou se vydává, byla by jeho
hanobiteli p. Zd. Nejedlému ukázala dvée. Že po-
máhá p. N. táhati z kalamity, do níž upadl, svdí o tom,
že vedena byla' jinými dvody, nežli láskou ku
Dvoákovi a jeho umni.

* A což pp. Fígar, Šír, Vlktorin, ti také ochotn na-
bízeli své služby p. Nejedlému anebo odepeli omývat
mouenína.
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Na nadávky famosni trojice Burrian, Benoni, Ma-
turová, odpovídat Kovaovic ovšem nebude, nebo
k tomu se nehodí cesta veejného tisku a nedovolují to

dobré mravy.

III.

Pro domo.
Když nedlouho po premiée „Tristana a Isoldy" v Ná-

rodním divadle objevil se v neomylné „Hudební Revui"
posudek jakéhosi ješt neomylnjšího Ludvíka Kun-
d e r y, v nmž posuzován byl a odsuzován peklad, jímž

opatila si primadona našeho divadla, Anna Slavíková,
roli Isoldy, pinesl náš list obranu z péra dotyné uml-
kyn, v níž tato zpsobem nadmíru seriosním a dkazy
neobyejn bystrými hájila se proti nespravedlivé kritice

oné. Já sám, jenž ml jsem v úmyslu ješt díve, než
milá a všemi vážená umlkyn sama péra se chopila, ob-

hájili ji proti ledabylému a neodvodnnému odsuzování
se strany leckoho, doprovodil jsem pak její lánek, s vý-

stižným a v pravd umlecky hrdým názvem „Mj pe-
klad Isoldy", nkolika strunými poznámkami, zcela zd-
vodnnými, v nichž odsoudil jsem zcela po zásluze poí-
nání onoho Ludvíka Kundery, jenž ve své kritikáské

povýšenosti zašel dle mého soudu trochu víc než daleko.

Ovšem Ludvík Kundera nezstal odpov dlužen.

V odpov pí Slavíkové vyítil se v posledním ísle „Hu-
dební Revue" delším povídáním, na jehož nesmysly do-

volím si ješt poukázati, mne pak odbyl, krom nkolika
letmých poznámek, posledním odstavcem, nazval mne
„klesnuvším pod úrove slušného lovka" a prohlásil, že

„lidi (tento vulgární nominativ užit dle všeho naschvál)

takového rázu pró nho neexistuji!"

Aj! Vysoce slovutný miste Kundero, výteníku vý-

tený! Jak lehké to uklouznutí z nepíjemného pro Vás
terrainu polemiky s lovkem, o nmž není neznámo, že
hudebnímu pekládáni rozumí ! Jak snadná to odpov,
kterou diktuje Vám osvdená taktika ptáka pštrosa, ne-
dávno v list vašem tak drazn kaceovaná! Ostatn,
milý muži, mn osobn pramálo na tom záleží, existuji-li

pro Vás, ili nic ! Mne více zajímá, že jste v celé své od-
povdi vbec ani na to se nezmohl, abyste se snažil aspo
trochu vyvrátiti tvrzeni má, skrytá v mé poznámce : že
jste totiž pi „Tristanu" špatn poslouchal, že peklada-
telskému umní vbec nerozumíte, že kritisujete dle toho,

kdo dotyný peklad poídil a vydal. Pijde kdosi a uiní
výtku konání Vašemu, výtku, proti níž není námitek, pro-

tož horem pádem ho nazvete neslušným lovkem pro
Vás neexistujícím. A nad to honem za tepla si pospíšíte

obviniti svého polemického soupee, že jest „vrným slu-

žebníkem svého pána" a že snad ani proti Vám na vlastní

impuls nevystoupil ! íkává se : podle sebe soudím tebe
— a je to, vte, dobré písloví — a kdybych dle nho
soudit chtl, musil bych, míti o psaní v „Hudební Revui"
njak strakaté mínní! i snad opravdu si pedstavujete,
že u nás v „Daliboru" se „jen tak" dávají impulsy k lán-
km, jež pak ten i onen len redakce, bez ohledu na
svoji est, podepisuje? To snad je možné u Vás — ale

vte, má žurnalistická praxe má dosud istý štít, a co
píši, píši z vlastního pesvdení, z vlastního impulsu.

U nás neplatí do té míry „í chleba jíš, toho píse zpí-

vej", a ubezpeuji Vás a mohu i svdectvími doložiti, že
chef našeho nakladatelství vbec ani tušení neml, že
lánek pí Slavíkové-Jordánové s mou poznámkou se
chystá

!

Ale tak se mi skoro zdá, že p. Kunderou se trochu
mnoho zabývám; le pro zajímavost pece neodejdu da-
leko od nho a všimnu si blíže nkolika jeho ná-
mitek. A ješt díve pece u neho se zastavím: Když
pí Slavíková psala svoji obranu, užila v ní názvu „jakýsi

„pan Kundera". Plným právem 1 Nebo jí skutené do-
sud neznámý, niím neproslavený a nezasloužilý lovk
mže býti „jakýmsi". Ale je smšné, ba vic, je troufalé,

napiše-li v odvt za to „homo ille illustris", že „nemže
se šíiti o bezcenných zmnách „njaké" paní Slaví-
kové". Vru, divné vládnou to pomry v redakci „H. R."

a mnoho, pemnoho shnilého je ve stát jejím, je-li možno,
aby spolupracovník, niím nezasloužilý, nic neznamenající,

nazýval první z našich žijících umlky „njakou". Je to

úkaz smutný, vru, pesmutný! To jest vdék lidi, kteí
aspirují na název „seriosní" ? Umlkyn, která již po leta

své nejlepší síly vnuje vzrstu a rozkvtu domácího
umní, žena, vznícená vzácnou chutí a pilnutím k eské
vci — ta má býti leckýms nazývána „njakou" pí Slaví-

kovou? To je hanba — styte se, pánové!
Než nazpt ku vci samé. A nejprve ku hlavní výtce,

o niž veden byl spor. Týká se místa:

w

pí SI.: vždy ml - et já do-be znám.

Novák: vždy zná mj ret ml -et jen.

Pan Kundera tvrdí stále, že pí Slavíková zpívala pi pre-

miée namísto „mlet" „válit". Byl jsem nejen pi gene-
rální zkoušce, ale i pi premiée, a vím, že nebylo tomu
tak, že tvrzení p. Kunderovo je pi nejmenším nepravdou.

A to „srovnáni s klavírním výtahem, jež potvrdilo" do-

mnní p. Kunderovo — pihlédnme blíže, jak vypadalo!
Ale pozor, národe! Výtah, v nmž zmny pí Slavíkové

jsou uvedeny, jest vlastn, jak jsem se informoval, pouze
jeden. Ten umlkyn nedala z ruky a je vyloueno, že

by pan kritik „H. R." tento výtah byl v ruce ml, nebo
tam by se byl nedoetl slova „válit". Ale nápovda pi
zkouškách na jevišti dle toho, jak lapal jednotlivá slova

s jevišt, zapisoval si zmny pí Slavíkové a tím vznikla

ona mýlka, že pan nápovda peslechl a napsal si do
knihy „válit" namísto „mlet". Z této knihy pak „erpal"
své tvrzení pan Ludvik Kundera. Ubohá kritiko, jež cho-

díš pro informace do napovdovy boudy!
Tak tedy paní Slavíková zpívala „mlet". Ale ani o to

p. Kunderovi nejde. Nalézá tu chybu deklamaní v onom
„1", jak se odborn vyjaduje, „ti doby dlouhém". Zají-

mavé ! Pan Kundera nemá o eské deklamaci hudební ani

nejmenšího pontí, jinak by musil vdt, že i eština ve
své asomíe rozeznává krom slabik „nátura Iongae"

i slabiky „Iongae positione". A musil by vdti, že ze-

jména ve slovech „mlet" a „srdce", tyto za sebou jdoucí

souhlásky ve skupin tvoí „longam positione", ovšem
s pirozeným vkladem uritého pazvuku, který dodává
slabikám tm vlánosti, zpvnosti a zvunosti. Kdyby pan
Kundera vbec ml o zpvu a vokalisaci trochu pontí,
vdl by naopak, že nmecké „Herz" rovnž dlouze de-

klamované, nalézá oblíbeného u zpvák ohlasu v eském
„srdce", a kdyby sám si neobtžoval zazpívati si slovo

mlet:

i r

ml - et
musil by uznati, že se to slovo zpívá docela pkn a má
dokonce i svoji krásnou pointu. Je stejn hluboké jako

to nmecké „schweigen", ba je hlubší a tajemnjší, zvlášt,

když užito pi nm tak krásn ušlechtilého portamenta,

jako v podání paní Slavíkové. Ale o tom všem, jak se

zdá, pan Kundera vbec neuvažoval — snad se domnívá,

že uvažovati nenáleží duchm kritickým.

Ale, svte, žasni a laskavý tenái pozor dej a za-

hle se na notový píklad svrchu uvedený ! „Chybu" pí

Slavíkové p. Kundera vidí a na praný staví, ale naprosto

je slep ku hrubému porušeni deklamaních princip,

kterého dopustil se na tomto míst pan Novák, jehož

peklad práv v tomto míst p. Kundera nazval „jedin
správným *). Pan Novák deklamuje totiž

:

„vždy zná nauj rét mlet jén."

*) Opakuji, že patrn proto, že vyšel v „Umlecké
besed".
Vskutku, vzorn! Nehled ani k tomu, že o „vždy" a
„jen" nmecký originál vbec nemluví v té prosté vy-
svtlovai vt „zu schweigen hat ich gelernt. —



244

A co všechno nekonstatuje kritický bystrohled na té

ubohé paní Slavíkové! Prý nepirovnává svj peklad
s tištným, zdokonaleným pekladem Novákovým, „který

vyšel dva dny ped premiérou a dle nhož mohla si pi
troše dobré vle pvkyn svj peklad opraviti" ! Je to

prototyp sofistiky — i vlastn, to není ten pravý výraz

:

je to vzor klamání tenástva! Práv proto byly nutný
zmny a opravy pí Slavíkové, že pvodní Novákv pe-
klad naprosto nedostaoval, a je pece jasno i malému
dítti, že hájíc svou práci, musila se pani Slavíková od-
volávat! na peklad, ne jak vyšel tiskem, ale jak byl

vepsán do partií ped studiem „Tristana". A pak ! Ta
obmezenost názoru. Jak si to pedstavuje takový kritik

studium „Tristana"? Má opravdu to mínní, že pravá
umlkyn, jež partii má už docela vžitu, mže najednou
dva dny ped premiérou zaít opravovat, ponvadž se

slavné „Umlecké Besed" uráilo vydat tiskem opravený
peklad? Vru, ani nevím, je-li dotyný pan hudební lo-

kálká vskutku tak nechytrý — nebo se jen tak staví

!

Tu celou zmf píklad, kterou dále pan Kundera
jako „minus" pí Slavíkové uvádí, probírati bylo by zby-
teným. Jsou to vtšinou lapálie a lépe jest jen nkteré
z nich vybrati. Tak nedivím se docela nic, zpivala-li pí

Slavíkova „shasni té záe slední plam" místo šroubova-
ného „té slední záe s h á š e j plam", jakož i se nedivím,
zpívala-li „koist spj zíti" misto Novákova „spj koist
ziti". Nebo pokoušel jsem se alespo desetkrát nahlas
vysloviti tu ohavnost souhláskovou „koist ziti" a nabyl

jsem pesvdení, že není na kontinent akrobata, jehož
jazyk by ovládnul tuto pekladatelskou perlu, zvlášt,
když slabika zi jest posazena na vysoké a.

Ale k jinému pikladu

:

Wagner: Qruss' mir die Welt, griisse mir Va - ter und Mutterl

pí SI.: Po -zdra-vuj vlast, po-zdra-vuj ot - ce i mal-ku!

Novák: Vlast po-zdrav mou, též ot-ce, má-te mi pozdrav!

Jak umlecky, jak básnicky pekládala tu paní Slavíková,

jak držela se pesn originálu v opakování pozdravného
slova, jak krásn zachovala vtný spád, jenž od vlasti

k otci a konen k matce jako v povzdechu klesá ! Jak

serván naproti tomu celý ten vtný styl u Nováka! Paní
Slavíková jeví tu vzácný smysl pro konstrukci textu —
ale to ovšem sahá nad sily ;

kritika „H. R." Chápu to

zcela — ale pak má radji nechati posuzování vci, jež

jsou mu španlskou vesnicí!

A tém jako vtip vyjímá se peklad „setz dich her"

u Nováka „v náru mou". Což je to scénicky možné?
Brangána bude snad zváti Isoldu „v náru svou" a tato

si pak sedne — na kanape ! Jakž se diviti, že pani Sla-

víková opravila „sedni sem"!
A tak mohly by jiti ukázky naivnosti slovutného Lud-

vika Kundery do nekonena. Ale není toho teba. Staí
shrnouti vše v jedno resumé: pan Kundera ukázal, že
jeho vdomosti nestaí na posuzování peklad, dále že
jest lovk zaujatý a neslušný, nebo: uznati chybu jest

vlastností slušných lidí, a vbec, že jest se mu ješt
mnoho a mnoho uiti, nežli dostaí na místo, které mu
slavná, vždy neomylná „Hudební Revue" propjuje.
K tomu cíli doporuil bych mu velmi studium eské aso-
míry i pízvuku ze základu, dále trochu praxe peklada-
telské, trochu smyslu pro vtu a její konstrukci, trochu
smyslu pro krásno poetické — což ovšem všechno, není-li

vrozeno a vypstno vlastni ušlechtilostí, nelze koupiti

ani v nakladatelství Matice hudební.

0 tom, jsem-li slušný ili nic, rozhodovati nepísluší
nikomu, kdo sám, jak vidno, požadavkm slušnosti lite-

rární nevyhovuje. Proto také o tom bod naší polemiky
jsem domluvil a nehodlám více reagovat! na jakoukoli

zdvoilost, kterou snad v budoucnosti pan Kundera moji

osobu obšastni.
1 koním svoji úvahu. Nepsal jsem ji proto, abych

pesvdil pana Kunderu, ale abych tenástvu našemu

ukázal, že nebyla to „ira et studium", ale pravdymilovnost
a spravedlnost, jež mi kázala ujmouti se bezprávn od-
suzované umlkyn. To ostatní vše, co redakce „Hudební
Revue" otiskla v odpovdi na lánek dra Mareše, týká
se mne jako lena redakce „Dalibora" jen ásten. A po-
míjím to jen poznámkou, že nemám úcty k lidem, jimž
staí k domnnce vlastního vítzství vulgární výraz „ze
z Vídn", nebo vidím jasn jejich tendennost a nízkost,

jež, abych užil slov z Wagnera, v jehož znamení psána
tato úvaha, „nehodná mee máchnutí".

V Praze, 7. kvtna 1913.

Zdenk Knittl.

O PEKLADU „TRISTANA".
Proti své vli jsem nucena vrátit se ješt jednou

k tomuto pedmtu, ponvadž p. Kundera v 8. (kvtno-
vém) ísle „Hudební Revue" — po dvoumsíní pause —
znovu mne napadá, zapomínaje, že tím stále více odha-
luje slabiny pekladu p. Novákova i svou vlastni ne-
znalost jak Wagnera, tak i hlavních požadavk, jež dlužno
klástl na dobrý peklad. Ze mne pi tom jmenuje „n-
jakou" paní Slavíkovou, je — mírn eeno — bezmezná
smlost (nechci užiti výrazu ostejšího, a byl by pilé-
havjším) a pi tom smšné dtinství. Má to být ovšem
odvetou za to, že napsala jsem „jakýsi" p. Kundera.
Jenže mezi námi je ponkud rozdíl! Já jsem si svou
prací estné místo v eském umní již vydobyla, ale ím
mže se vykázati p. Kundera? Je dosud a — soud dle
plod jeho ducha a projevených „znalostí" — zstane
ješt dlouho pro eské umní „jakýmsi" p. Kunderou.

Mimochodem podotýkám, že jsem svj první lánek
nadepsala stejn jako tento: „O pekladu Tristana", a
není mi známo, pro bylo to redakcí zmnno na : „Mj
peklad Isoldy", a nebylo to tak zcela neprávem, nebo
z textu p. Novákova v mé partii mnoho nezbylo. Pokud
se týe klavírního výtahu divadelního, který si p. Kundera,
nevím jakým zpsobem opatil (povolení od oprávn-
ný c h k tomu initel, jak jsem se pesvdila, nedostal),
zdrazuji, že jsem své zmny textové nikomu nedala,
že zpívám Isoldu bez nápovdy, a nejsem tedy zodpo-
vdná za nesmysly, které si tam pan nápovda o své
újm vepsal.

Nyní k „vcným dkazm" p. Kundery, jichž vtšinu
cituje nesprávn, nebo nezpívám: „arovná moc", nýbrž:
„árná ta noc"; ani: „ji pipíjím", nýbrž: „ti pipíjím";
ani: „koist spj ziti", nýbrž: „koist jí zjevte"; ani:
„troufáš si, zrádce", nýbrž: „troufáš si smát se". Vtu:
„slyš mne, blíž poj, sedni sem!" nezpívám já, nýbrž
Brangána, a nejsou to moje zmny. Vta: „v mj zrak
se stále hroužil" nevyskytuje se ani v pvodním pekladu,
kde zní : „v zrak mj se hroužil stále", ani v opraveném
vydání, kde stojí: „v mj stále zrak se hroužil". Ob
poslední znní jsou chybná, nebo na hudební akcent
pijde jednou „mj", podruhé „stále", proto je p. Kundera
„opravil". Tedy v nkolika ádkách 5 „vcných"
omyl ajednoúmyslné falšování pravdy. V „úprav"
pijde krátká slabika „zrak" práv tak na títvrtení
notu, jako v mém pekladu „o k o", jenže mj peklad

:

„mn v oko hledl stále" je vrnjší a esky správnjší,
nebo zamilovaní lidé hledí si do oí a „nehrouží se ve
zrak". Proto také Wagner nepoužil šroubované „poesie"
jako p. Novák, nýbrž vyjádil to prostji, za to však tím
jímavji: „Er sah mir in die Augen".

O mé vokalisaci a výslovnosti není mi teba vy-
svdení od p. K. Rozumnl-li „válit" místo „mlet",
nebyla toho píinou ani nesprávná vokalisace, ani ne-

jasná výslovnost, nýbrž ta okolnost, že pi hlavni zkoušce
i pi premiée nkteí páni kritikové misto aby hledli
na jevišt, jak se hraje, a poslouchali, jak se zpívá, za-
boili své hlavy do klavírních výtah a textových knížek,

íhajíce jen, kde bylo co zmnno na nedotknutelném a
Umleckou besedou posvceném pekladu p. Novákov.
Pirozen mohli pak leccos peslechnouti, když nco ji-
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ného etli. Pokud vci samé se týe, divím se, jak mže
prohlašovat za hrubou chybu, že zpívám „mlet" s „1"

3 doby dlouhým (ne dlouhém, p. Kundero!), když po-
dobných „hrubých chyb" najde v pekladu p. N. na tucty,

na p.: smrt sklo šíji tvou („smrt" na pomalé ti tvrti

bez šestnáctky), smrt zni srdce tvé („smrt" jako prve,

„srdce" na dv tvrti), smrt nám dvma („smrt" jednou
na 6, podruhé na 5 tvrtil); zurivou vlnou („vl" na po-
malé 2 tvrti), zmlk srdce tvého („zml" na 2 pomalé
tvrti) atd. Já to za chyby nepokládám. Svj názor o tom,

možno-li zpívati na dlouhou notu i krátkou slabiku, vy-
ložila jsem již v prvním lánku. Práv to je — vedle

nedostatku vrnosti a asto i smyslu — nejvétší vadou
pekladu p. N., že v píliš úzkostlivé snaze, zachovati

soulad asomíry slovní s asomírou hudební, nedbá jiného,

u Wagnera daleko dležitjšího požadavku: soulad

akcentu slovního a hudebního. Ano, na tom lpím, jakož

i na pesném, pokud možno doslovném pekladu, nebo
jinak není možno podati Wagnerovy postavy ani zpvn,
ani herecky tak, jak toho žádá originál. Proto je špatným
peklad

:

i
I - sol - de die ist Eu - re Herm Morolds Tod.
I - sol - da tvou má bý - ti krev Mo - rol - da

Nicht ei-nes
zmlk srd-ce

A - thems
tvé - ho

nebo slovní i hudební draz je na „Euer", „Tod" a
„Athems", ten nahražem je bezvýznamným „býti", koncov-
kou „da" a „tvého", proto je lepším moje : „Isolda ta je

tvojí", „Morolda smrt" a „zmlk tvého srdce". Podobn
se to má i se všemi ostatními zmnami; každou, i tu nej-

menší mohu pln odvodnit, ovšem jen tomu, kdo má
pro to smysl. Kdo tmto dležitým vcem nerozumí, s tím
marno se hádat. Jak z nkterých jeho výtek vidno (slavný,

slední), není p. K. známo, že dlouhou je nejen samohláska
opatená árkou, nýbrž i každá, za niž následuji dv sou-
hlásky. Ostatn „hehr" není „ctný", což je pro reka píliš
nicotným oznaením, nýbrž „slavný", a na moje „slední"

má Wagner „letzten"; je tu tedy i zvuková podoba,
kdežto p. N. „shášej" jest slovo nejen nehezké, nýbrž
i smyslem nesprávné, vyjadujíc prodlouženou innost.
Nechápe-li p. K. jemného rozdílu mezi „odmnou" a „od-
platou", nech vezme si hodinu u nkterého uitele eštiny,
aby mu jej vysvtlil; ten pouí jej zárove, že „mám jej
dbáti" místo „ho" a „nechtj váhat, by snad zas kle s"
místo „nekles" jsou hrubé mluvnické chyby. „Ty bloude
mj" jsem zmnila na „ty bloudku mj", ponvadž jest

to jemnjší; v dvrném, srdeném hovoru nebudu pece
ikati nikomu : ty bloude ! „Naivní" je tedy p. K., když
to nepochopil.

BfeEÉ +

erfand die - se
si vmy-slil tu

List

lest,

aus
by

Mit-leid
pro-spt

Me-lot
Me-lot

der Freund
moh' nám

„Si vmyslil" je umlá výroba šišlání, v prvních 6 písme-
nách jsou ti „s„! Proto jsem zmnila na „vymyslil";
mimo to je konec vty roztržen, nebo mezi „Melot" a
„moh" je pausa; také smysl není správn vystižen. Proto
jsem zmnila na „ml soucit Melot, druh náš". Toto
trhání vt se ostatn astji vyskytuje v pekladu p. N.,
na píkl.:

leh bin's, ich bin's,

to já jsem zde,

Zajisté je moje vrné: „jsem zde, jsem zde!" lepší.

Že není správné pekládati vtou kladnou, kde v originále

je nejen textem, ale i hudbou vyjádena otázka p. K.

rovnž nechápe

!

Wagst du zu honn? fiihlt und seht ihr's nicht?

Spo svj si posmch! Cí - tit, zít to lzel

Správné je moje: „Troufáš si smát se?" a „Nevidíte
nic?". K tomu ješt prohlašuje p. K. vtu: „Cítit, zít to

lze!" za poetickou!!! Na nkolikrát opakovanou výtku,

že jsem mnila na úkor poetinosti, odpovídám, že mn
byl smrodatným originál Wagnerv, nikoli peklad
p. N. „Co jsem skrývala" není o nic mén poetické než
Wagnerovo „was ich verschlossen hielt", kdežto p. N.
„co na rtech mlo mit" je zbyten šroubované a smy-
slem nesprávné, nevyjadujíc kontrast, že T r i s t a n

chlubn hlásal v svt to, co I s o 1 d a skrývala. I pi ostat-

ních zmnách snažila jsem se pouze vystihnout originál

Wagnerv, nikoli zlepšovat jeho poesii, to ponechávám p. N.

s p. K. Omluvou budiž mi také, že nejsem básníkou
z povolání; proto nezmohla jsem se na podobné vý-
kvty poesie, jak jich nacházíme hojnost i v opraveném
vydání pekladu pana N , na p.: „Lze známku zíti vyrytu
tam" (není to esperanto ?) místo : „Lass den Tag dem Tode
weichen": „Vítám smrti pízrak bílý !" (a tato básnická
nestvra se tyikrát opakuje). Matce já život vzal, když
na svt jsem se bral. — Mne zplodiv, sám on mel, jí

život já jsem vzal (to je „poetický" peklad originálu :

„da er mich zeug und starb, sie sterbend mich gebar").
— Ký' los mi osud hodil, pro na svt jsem se zrodil.

Vrcholem poesie p. N. je peklad následujícího místa

:

„Ohne Wáhnen, sanftes Sehnen I Ohne Bangen, súss Ver-
langen ; ohne Wehen, hohe Vergehen ! Ohne Schmachten,
hold Umnachten ! Ohne Meiden, ohne Scheiden, traut

allein, ewig heim, in ungemess'nen Raumen uber seFges
Tráumen!" Ten zni: „Bludy marné, touhy žárné, štstí
vratké, klamy sladké, hoké vzdory, lásky spory, bolu
trýze, vášn žíze, útrap hoe, zášti moe, slunce jas,

jitra as, to v sen te láska mní, nás jen blaží snni !"

Tedy snška slov, sehnaných k vli rýmu ze všech pojm,
beze vztahu k originálu i k vci. Práv tak dobe mohlo
by se zpívati na p.: sladké mandle, cukrkandle, hoká
šáva, marná sláva, erné dýmy, špatné rýmy atd.

Mohla bych tak pokraovati ješt dlouho v odkrývání
chyb a poklesk proti smyslu, zpvnosti, deklamaci, pí-
zvuku, poesii, ba i proti gramatice a vru by z 80 stránek
pekladu p. N. mnoho upotebitelného nezbylo. Nemám
však ani asu, ani chuti zabývati se dále pouováním
nezralých kritik. Jsou to smutné známky našich zbdo-
vaných pomr: opravdových umlc stále ubývá, za to

rodí se nám jak houby po dešti kritití velduchové, kteí,
by i niemu nerozumli, o všem píší a všechno „trhají",

sami však nieho neprovedou — ponvadž nedovedou !

V Praze, 8. kvtna 1913.

Anna Slavíková-Jordánová.

DIVADLA j§r!iai:t3JÍ8t:isj

NÁRODNÍ DIVADLO.
Všichni, kdož s opravdovostí hlásí se k etnému tá-

boru Pražan „Mozartovi rozumjících", s radostí uvítali

nový Kovaovicv umlecký poin, jenž obohatil pestrý,

obsažný a umlecky cenný repertoir naší scény operní,

zaadiv po pause nkolika rok do poadu Mozartovu
„Kouzelnou flétnu". Vedle nedostižných pednosti hudby
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této ©pery, jež samým Wagnerem nazvána byla nejúpl-

njši a nejdokonalejší operní prací — má nov uvedená
opera Mozartova I své slabší stránky. Z nich nejpatrnjší
jest skladba libretta. Ta jsouc zpracováním romanticko
pohádkového námtu Wielandova, ukazuje nedostatenost
svého autora, nmeckého iditele Schikanedra, která

zejména po stránce básnické a slovní je víc než eklatantní.

jevily se pozdji sice horlivé snahy odpomoci této naivní

kumulaci rzných fakt djových místy bez vnitní spoji-

tosti a odvodnnosti za sebou jdoucích, které nalezly

výrazu zejména v umlém a vynuceném obestení dje
dohadováním a vykládáním jakési hluboké symboliky,
jež mla kotviti v protiv mezi dobrem (Sarastro) a zlem
(Královna noci) a oporu nalezly v Mozartov píslušnictví

k cechu svobodných zedná, jehož tajnosti a mystéria
byly pak splétány do dje opery — avšak vzdor všemu
zstaly slabiny libretta „neoištny". Pravým opakem
libretta jest hudba. Mistrovství Mozartovo vyniká tu

zvlášt pregnantn, zejména jeho umní líení a cha-
rakteristiky, nejen celku ale i jednotlivých scén, nálad a
situací, jemuž na pomoc pistupuje svrchovaná routina a
vynalézavá schopnost orchestraní.

Již ouvertura, zaínající v krátkém adagiu pozauno-
vými akkordy jest výmluvným líením celku — totiž touhy
po nem vyšším, v allegru pak vyjádením volného žití

v kráse a moudrosti. Jednotlivé scény pímo uchvacují
svou hudební lícní. Tak hned s poátku chvat a úzkost
utíkajícího Taminy, dále žvatlavost a bezstarostnost Pa-
pagena, svrchovan vypjaté recitativy královny noci,

zpvy Sarastrovy, zpvy knží a j. a j.

Stejn pak jako krás a pvab, skýtá a hromadí
Mozartova hudba obtíží, které vesms vrcholí jak v po-
lohách pveckých part, tak i v požadavcích dokonalosti

pvecké stránky technické. Bylo až s podivem, jak dobe
náš soubor všem požadavkm vyšel vstíc a jak ucelené

a vyrovnané výkony byly našimi pvci podány. Pan Štork
v partii Tamina uplatnil svj mkký a vydatný tenor
zejména v recitativech. Mkký, lahodným kouzlem obe-
stený a velebn se nesoucí orgán p. Humlv, byl vý-
teným prostedkem k tlumoení jímavých a dstojných
zpv knze dobra jemuž svdila i majestátní postava
interpretova i jeho klidné a dstojné gesto. Královna
noci, sl. Miiovské, zaujala nás v partiích koloratury,

v nichž uplatnila se lehkost a ohebnost slenina orgánu
jakož i její technická vysplost. ásti recitativní vyžaduji

ješt více pathosu, jenž dostaví se zmohutnním orgánu
nadané pvkyn.

V partii Taminy vystoupila jako host sl. Loukotková,
známá nám již z vystoupení v úloze „Markétky" Gouno-
dova Fausta a zhostila se jí s plným zdarem. P. Pollert vy-
hovl výborn požadavkm partie Papagena. S neobyejn
hybnou laškovností a humorem spojil všecky pednosti svého
umní pveckého: zdravý orgán i ve znaných výškách
lehce se nesoucí, technickou hbitost a kišálov jasnou
vokalisaci. Jeho partnerka sl. Ungrová vytvoila mu v úloze
Papageny dstojný pendant temperamentní hrou, sympa-
tickým orgánem i známým svým pveckým umním. Partii

ernocha Monostata pevzal po p. Krossingovi p. Lebeda,
jenž i tu se ukázal velmi dobrým a schopným nástupcem
svého oblíbeného pedchdce.

Trojice dam královny noci, jakož i trojice geni Sara-
strových ovládly obtížná svá terzetta i ensembly precisn
a s jistotou.

Menší partie byly v rukou p. Flegla, Bohuslava, Po-
láka a Šindlera.

Úplnou novinkou v znovu uvedené opee byla vý-
prava scénická, opatená dle návrh umlecky nadaného
inspektora p. Gottlieba, jenž kráeje po stopách stylisace

Reinhardtovy, podal nám vzor stylisované výpravy operní.

Celá opera vsunuta v jeden rámec egyptského portálu,

za nímž s obdivuhodnou rychlostí a precisnosti odbývají
se promny krajin a interrieur chrámu Sarastrova, jež jsou

vesms pi vší jednoduchosti neobyejné výstižn stylov
a živ charakterisovány, a v barvách nádhern sladny.
Režie p. Poláka uinila vše, aby v divákovi zanechán byl

dojem co nejlepši.

Celé pedstavení vedeno bylo ve znamení precisnosti,
slohovosti a dirigentského umní mistra Kovaovie, jenž
optn ukázal, že jest mu stejn domovem oblast klassi-

cismu Mozartova jako modernismu Wagnerova. Orchestr
veden geniální jeho taktovkou hrál brilantn pesn a
slohov správn. Vladimír Knitl.

KONCERTY ICMlSttlSlI

Pražský Hlahol provedl lyrické oratorium Blaho-
slavenství od Césara Francka.

Kristovo kázání o blahoslavených vábilo Francka po
celý život. Samotná slova Kristova nestaila však za pod-
klad rozlehlému oratoriu, a teprve když se poštstilo skla-
dateli pomocí svého pítele nalézti básníku, jež osnovu
rozpedla a jednotlivé oddíly vyplnila uritými osobami,
pracoval na nm s malými pestávkami po deset let.

Paní Colomb nahradila jednotvárnost biblického po-
dání slovy vloženými do úst pozemšan a nebešan,
vlastní jádro rozvedla pak v e Spasitelovu.

Toto rozlenní zstává vrno všem osmi oddílm,
vyplnným jednáním lidu, satana a konejšivými zpvy bla-

žených. Velebná e Kristova dokonuje každý jednotlivý
obraz.

Úkolu, vyznaiti protivy dané básníkou, nedostává
však skladatel mrou potebnou.

Jestliže ve zpvech nebešan nás pesvduje o ur-
ité pedstav, nedje se tak pi vystihování podání zla.A orchestr hlomozí pi jednollivých íslech tak, že úpln
pehlušuje zpívané slovo, je dojem díla plochý. Tak se
dje hned pi opvání zlata.

Oddílm dovolujícím proniknouti zpvu a sborovému,
i sestávajícímu ze souboru jednotlivých sólových hlas,
daí se lip. Vadí zde ale opét pílišná še užitých pro-
stedk. asté dlouhé mezihry a pedehry snažící se p-
sobiti zbožnosti, trpí pílišnou zdlouhavostí. Stejnost a
umírnnost tchto míst unavuje.

Z této nesnáze vysvobozuji nás sólové hlasy, jichž

veliký poet je v oratoriu súastnn.
Zpv Kristv dostal se do povolaných úst pana

E. Buriana.
Další vtší úlohy byly v osvdených rukou pp. Je-

línka a V. Chmela a dam sleny O. Štolovské a pani B.

Ulrichové a A. Sazymové.
Sladné hlasy nebešan krom jmenovaných obstarali

paní J. Vallová a pp. F. Balke, F. Bóhm, B. Eliáš, F. Ma-
látek^J Stanislav a J. O. Vanek.

eský text, jenž je znamenitou oporou díla, pebásnil
p. Otakar Zielecki. Rozbor díla napsal pan Jar. Kika,
jenž i dílo zdaile provedené ídil.

Nkolik ádných škrt v orchestrálních mezihrách by
bylo prosplo. B. Vendler.

Slavnostní koncert zpv. spolku „Lukeš" v pondlí
28. dubna, ml následující poad : S. V. Novotný : Proslov.
Pednesl J. Jankovský. 1. Dvoák : Slavnostní zpv. Smí-
šený sbor a velký orchestr. 2. Smetana : Vyšehrad. Symf.
báse pro velký orchestr. 3. Chvála: Zelená travika, Zá-
lety, Kvetení, Zkouška. Trojhlasé ženské sbory á capella.

4. Fibich : V podveer. Selanka pro velký orchestr. 5. Ven-
dler: Vrná milá, Májová. Mužské sbory á capella.

6. Smetana: ^Blaník. Symf. báse pro velký orchestr.

7. Smetana: eská píse. Kantáta pro smíšený sbor a
orchestr. Poad provedl „Lukeš" za souinnosti Orchestrál-
ního sdružení. Tímto koncertem dstojné vyvrcholil pl-
století své záslužné innosti. Úast vybraného obecenstva
byla velmi étná a již zevní ráz i nálada byly slavnostní.

Sama volba poadu byla vzornou, skýtající z nejlepšiho,

co eské umní vytvoilo. Tvrce hudby eské, Smetana,
zastoupen temi ísly ze sedmi, a k nmu vhodn pile-
nni druzí dva koryfeové z velikého triumvirátu v uply-

nulém plstoletí: Dvoák a Fibich. Vendler vhodn volen,

jako bývalý dlouholetý sbormistr spolku a pední zástupce
sborové lyriky z jubilejního období. Provedení bylo velmi

peliv pipraveno. Nevim, byl-li jasný, istý zvuk sboro-
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véhe tlesa zpsoben slavnostní náladou lenstva, i pí-
rstkem nových sil. Zásluha pední patí sbormistru Alex.

Hanzíkovi, který adu již let v ele spolku stojí, tento-

krát však mimoádn se vyznamenal. Jako sbormistr

dávno chvalné jest u nás znám. Byli jsme zvdavi, kterak

vládnouti, bude nezvyklému dosud prvodu velikého or-

chestru. ídil však celé tleso souverenn, což nutno
zdrazniti tím více, že spojena zde byla dv tlesa ochot-

nická. Také orchestrální sdružení zaslouží plného uznáni.

Jest to orchestr nejen^potem z eských nejetnjší, ale

i výkonnosti zdatný. lenstvo hraje s nadšením. Všecka
ti orchestrální ísla ídil prof. Ostril, který je duší sdru-

žení, a který tak vysoko jej povznesl. Vedle svého povo-
lání a innosti skladatelské, obtav vnuje se Sdružení.

Byl právem zahrnut srdenými ovacemi obecenstva i or-

chestru samého. Koncert Lukesu vyznl po stránce vnitní
dojmem zdailého, umleckého provedení a po stránce

vnjší slavnostní, srdenou náladou a zstane nezapome-
nutelným nejen jeho lenstvu, nynjšímu i bývalému, ale

i všem pátelm umní, jimž pipravil požitek vskutku
vzácný. B. K.

KRITIKA íllllliili-ilííil

Malátovy „Veselé námluvy" byly dosud jednou z nej-

úspšnjších oper domácího pvodu v repertoiru Vino-
hradského divadla. Práv nedávno pi znovunastudování
jich pinesl náš list obšírnjší posudek o kvalitách díla

toho, jež vpisuje se v oblibu zejména svžestí melo-
dickou. Tou stojí Malát velmi blízko, jak národní písni,

tak Smetanovi. — Klavírní výtah Malátovy opery dosud
vydán nebyl, bude tudíž dvojnásob vítána Sms pro
piano na dv ruce, skladatelem samým poízená,
již práv vydalo naše nakladatelství.* Sms tato zachy-
cuje nejpvabnjší momenty opery — ze scén sólových,
ensemblových i sborových — a podložený text Karla
Kádnera provází melodie. Sloh smsi je snadný, takže
1 pístupný vrstvám nejširším. Hudbymilovným domác-
nostem vele doporuujeme. Zd. K.

dopisy mm
Víde. Co veera Foersterova, poádaného

v intimním rámci Spolkem hudebních umlc, se týe,
registruji, že mimo nkolik písní zahrán celý klavírní

Cyklus Impresse op. 73. sonáta pro violoncello s prvo-
dem klavíru op. 45. a trio klavírní B-dur.

Mistrovská škola prof. Ševíka pinesla
na svém koncert 3 koncerty houslové. Prvý tvoil
Bruchv G moll op. 26, jehož obliby nemohou již do-
sáhnouti ostatní dva téhož skladatele op. 44., 58., oba
z D moll.**)

Koncert tento hrál náš krajan pan Františe k
Schmidt, loský absolvent pražské konservatoe
pod p. profesorem Suchým. Vídeské studium pro-
hloubilo pana Schmidta, jak v ohledu technickém, tak
i pednesovém. Tón pana Schmidta je již úpln vy-
rovnaný, až klasicky klidný, a co hlavní: on je pro-
duševnélý, jak toho žádaly téžkantileny Bruchovy. Palmu
veera sklidil právem za vtu druhou, ve které vynikal
vysoko nad své okolí. V konené vt byla to pohotová,
ucelená již technika. Z jeho vítzství dlužno jen se rado-
vati, ponvadž p. Schmidt pi svém mládí slibuje mnoho,
obzvlášt i v komorním odvtí, jak prolétla zpráva
o chystaném jeho klavírním eském triu, ve kterém najiti

má spoluhráe v K. Hinkeové, žace slavného violon-
cellisty Pabla Casalse a slen Rele z Kaanú (klavír).
Peji p. Schmidtovi dalších úspch.

* Edice M. U. ís. 23.-25. K 1-.
**) Viz též: Denkschrift zur Feier des 50jahrigen Be-

stehens des Breslauer Orchester-Vereines (H. Behr),
v kterémž spolku dirigentem byl Bruch od r. 1883—1890.

trnáctiletá Anglianka, Markéta Fairlessová, mla
v D-moll koncert Wieniawskiho mnoho temperamentu,
obzvlášt vta poslední, která obsahuje tolik národní
hudby, byla jí zde dobrou píležitostí. O individualit
tohoto enfant mirable ovšem nemožno dnes ješt psáti.

Pan Balokovic, letošní ceny státní rival, hrál Šablonovitovu
Introdukci a rondo Saint Sáense op. 28. velice šastn.
Obtíže netjžšího koncertu houslové literatury Ernsta
Fis mol nezmohl bohužel V. Richter.

Doprovod orchestrální ke všem íslm dirigoval

náhodou iditel Bopp. V. H. farka.
Brusel. (Pvodní dopis „Dalibora")

V této saison mli jsme v divadle Théátre de la

Monnaie adu pozoruhodných premiér a repris. Jmenuji
náhodou : Kouzelnou flétnu, Královské dti,
Rossu Massenetovu, Proserpinu, Kaatge,
belgickou operu odBuffina, Nevstu moe od
nedávno v Antverpách zemelého Jean Blocka, Pel-
leas a Melisandu a jiné.

Nedávno dostala se k nám z Ameriky „Dívka ze
zlatého západu" poslední to dílo P u c c i n i h o,

která autorovi vynesla poteštnou vdnost a enthusi-

astický povyk, kterým Ameriané vyjadují své pohnutí.

V divadle de la Monnaie mla hra úspch. Puccini
má vždy úspch. Pece však dobrácké obecenstvo nena-
lézajíc zcela své modly, mu neuchystalo bývalého pi-
jetí. Ani obecenstvo ani skladatele nelze kárati. Nebof o
tom není pochyby: chtl podati nco originelního.

Velmi americký dj jest upraven dle dramatu D a-

vida Belasca a odehrává se v Kalifornii. Dívka
z krmy se zamiluje do cizince; ten nechá se milovati.

Dívka však dozví se, že jest to lupi a že má již jinou

milenku. Vzplane v ní žárlivost, kterou však lupi laská-

ním utiší. Poté hraje dívka v karty se šerifem o život

zlodje, který k ní se utekl a byl dopaden. Podvodným
zpsobem vyhraje; avšak milenec její, a se byl již

zcela polepšil, jest dopaden a má býti povšen. Na jeho
prosby jej dívka vysvobodí, a oba milenci odcházejí
v hrdinské apotheose.

Hra jest peplnna djem a událostmi jako kinemato-
grafický film, na njž jest nkdy tžko si nevzpomenouti.
etl jsem, že Puccini chtl symbolicky vyjáditi v tomto
dramatu vykoupení zla (lupi) láskou. Nemohu tomu uv-
iti. Až na konci posledního aktu má odchod milenc
cosi z majestátnosti rek Wagnerových. Hudba jest velmi
moderní : stále jakoby se stílelo z revolveru. Dále sly-

šíte v celém druhém djství, krom jiných zvuk, i sn-
hovou vánici a vyti vtru. Tetí djství zabírá honba na
lupie, záminka to pro optované uvádní drzého effektu,

psobeného 2—3 jezdci, jedoucími tryskem pes scénu.
Orchestr vydává stále nejrznjši zvuky, usvdující
Pucciniho z futurismu. Jako jsem etl nedávno v jakémsi
programu „hudby budoucnosti", kde methodití niitelé

geni minulosti sebevdom praví: Nekonen vtší ra-

dost nám psobí, kombinujeme-li ideáln hluk tramvají,

automobil, povoz a kiícího davu, než posloucháme-li
na píklad Eroiku nebo Pastorálu ! Snad jest italský mistr
jejich pedzvstí.

Zdá se, že od posledních svých oper autor hloubji
seznal tvorbu nové školy francouzské. Tak proplétá svoji

operu dissonancemi á la Ravel: Orchestr, stále pln uží-

vaný, vydává nesnesitelné zvuky, perývané asto po-
mlkami, které mají býti náladové a oduševnlé. Pece
nezapel však nový Puccini bývalého mistra a tu a tam
zaslechneme unylé melodie z dívjška, jimiž autor pro-
tkával svá díla. Tolik musím však íci: dávám pednost
dívjšímu veristovi, a jsem dalek toho, abych se mu
obdivoval, ped Puccinim dnešním.

Brusel, v dubnu 1913. Jean Goffin.

KONCERTNÍ ruch jgi:j§i;i§j

eské Budjovice. Koncert dámského spolku „Lud-
mila" dne 4. kvtna ve prospch fondu pro vydržování
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dívího lycea. Úinkují : SI. M. Kupcová a p. Jar. Šrámek.
Poad : 1. Selmer op. 46. : a) |arní píse, b) Letni noc na
ledovci. Ženské sbory s prv. klavíru. 2. Sinding op. 71.

:

Šest klavírních kus na 4 ruce (orig). Pednesou 2 žá-

kyn VI. t. dívího lycea. 3. Halvorsen op. 20. . 1.

:

Alruna. Zpívá sl. prof. Ma. Kupcová. 4. Grieg op. 20.

:

„Ped klášterní fortnou" pro sola a ženský sbor s prvo-
dem klavíru a harmonia. 5. Sinding op. 71.: Šest klavír-

ních kus na 4 ruce. Pednesou 2 žákyn VI. t. dívího
lycea. 6. Grieg op. 67. z cyklu: „Dít hor". Zpívá s!.

prof. Ma. Kupcová. 7. Sinding op. 44. : Písn pro ženský
sbor a sola s prvodem klavíru. Dirigent : A. Šebestík.

Nový Bydžov. Pveckou a divadelní zábavu poádá
školní výbor živnostenské školy pokraovací za úinko-
váni Zpváckého spolku „Lubor-Ludiše" a Spolkuv diva-
delních ochotník dne 27. dubna s poadem : 1 . a) Šístek :

Oj, Srbijo ! b) Malát : Kdybys mla má pvanenko sto

ovec. Mužské sbory. 2. Picka : Vrná milá. Ženský sbor
s prvodem piana. 3. Smetana : eská píse. Smíšený
sbor s prvodem piana.

Turnov. Koncert orchestriálního sdružení a zpvá-
ckého spolku „Dvoák" dne 1. kvtna. Poad: Sychra:
Ó, zem ty eská, smíšený sbor. Liszt : Angelus, pro
smycový orchestr. Nebuška : Píse Velkého pátku, muž-
ský sbor. Sychra : Ukolébavka, ženský dvojzpv. Rozkošný

:

Novelleta, pro smycový orchestr. Rozkošný : Nevím, žen-
ský trojzpv. íhovský : Má kráso krás, ženský tvero-
zpv. Dvoák : Romance, pro orchestr. Naše písn, muž-
ské sbory.

Kyjov. Pvecká a hudební akademie Spolku pro pod-
porování chudých studujících dne 25. kvtna. Poad : 1.

Foerster : a) Mé rodné pdy každý hon. b) Polní cestou.

Mužské sbory. 2. Dvoák : Slovanský tanec íslo 4. Kla-
vír na 4 ruce. 3. Kížkovský : Odvedeného prosba. Muž.
sbor. 4. Ambros:MarykaMagdónova. Melodram. 5. Janáek:
Komái se ženili. Smíšený sbor s klavírem. 6. Smetana

.

eská píse. Smíšený ženský a mužský sbor s klavírem.
Spoluúinkují : pí Hedy Schubertová (. 4.) a pan dr. K-
Kozánek (íslo 5. a 6.). — ísla zvvní a hudební ped.
nesou žáci reál. gymnasia. — Dirigent p. Em. Ambros.

Jindichv Hradec. Koncert eské hudební školy
Matice Školské eskobudjovické dne 3. kvtna. Poad:
1. Beethoven: Trio c-moll op. 1. pro klavír, housle a
violoncello. (Jaroslav Jeremiáš, Jaroslav Ploška, Otokar Je-
remiáš.) 2. Dvoák : Árie Svatavy z oratoria „Sv. Ludmi-
la". (Sl. PhC. A. Burešová.) U klavíru id. B. Jeremiáš.
3. Jeremiáš : Variace na slovácké thema pro violencello a
klavír. (Otokar Jeremiáš a Jar. Jeremiáš.) 4. Smetana : a)

eské tance. (Hulán.) Pro klavír, b) Na behu moském.
Etuda pro klavír. (Jaroslav Jeremiáš.) 5. Bruch : Adagio
z koncertu g-moll, Nachéz : Cigánský tanec pro housle a
klavír. (Jaroslav Ploška a Otokar Jeremiáš.) 6. Saint-Saens

:

Arie Dalily z opery „Samson a Dalila". (Sl. PhC. Anna
Burešová.) U klavíru id. B.Jeremiáš. 7. Dvoák: Dumky pro
housle, violoncello a klavír. (Jar. Ploška, Ot. Jeremiáš a
Jar. Jeremiáš.) (Produkce mla by vlastn býti zvána
„Koncertem rodiny Jeremiášovy", jelikož nejen po stránce
produktivní, ale hlavn reproduktivní program celý oku-
povala. Pozn. red.)

Litomyšl. Pátá pvecko-hudební akademie chovanek
ústavu uitelek dne 17. kvtna. Poad: 1. Mozart:, „Sere-
nada". Pro 3 housle a klavír upravil Betislav Šastný.
2. Novák: a) Primula veris", b) „Velebná noc". Dvoj-
zpvy s prvodem klavíru. 3. a) Fibich : „Veerní píse"

;

b) Nešvera : „Ukolébavka". Sólové housle s prvodem
klavíru. 4. Dvoák: ze „Stabat mater* ís. 9. Altové solo
s prvodem klavíru. 5. Klika : „Zlatý prestol". Velký smí-
šený osmihlasý sbor bez prvodu. 6. Šastný : „eská
rhapsodie". Pro 3 housle, klavír na 4 ruce a harmonium.
7. Klika: „Polka jede". Velký smíšený (osmihlasý) sbor
bez prvodu. 8. Smetana : „Prodaná nevsta". Sms pro
2 housle a klavír upravil E Kraus. V ísle 5. a 7. spolu-
úinkuje mužský sbor pv. spolku „Vlastimil".

Opava. Jarní koncert „Kížkovského" dne 1. kvtna.
Poad: 1. Fibich: Pedehra k opee „Blaník" pro smy-
cový orchestr a klavír. 2. Dvoák : Svatební sbor z opery

„Rusalka" s vodníkovým sólem. 3. Smetana : Vínek z oper
pro ženský sbor a sola s prvodem klavíru. 4. Bendi

:

Sbor z opery „Starý ženich" se sólem a doprovodem
smyc. orchestru. 5. Suda : Modlitba z opery „Lešetinský
ková" pro sola a sbor. Kovaovic: Voraky z opery
„Psohlavci", dvojsbor s prvodem klavíru. 7. Nedbal : Val-
ík dtí z báchorky „Z pohádky do pohádky" pro smy-
cevý orchestr a klavír. Dirigent Václav Hobzik.

Písek. Koncert „Otavana-Gregory" dne 27. dubna
na oslavu 70. narozenin Jana Maláta. Poad ze skladeb
Jana Maláta: 1. Zpvy lidu eského II. Mužský sbor
s prv. klavíru. 2. Našim ženám. Sbor pro 3 ženské hlasy
s prv. klavíru. 3. a) Arie z opery „Stáa", b) Byla to

písnika. (Pan JUC. Fr. Procházka.) 4. a) Klášterský zvony,
b) Holka modrooká. Mužské sbory. 5. a) Za deset rok,
b) Oklamaná, písn. (Pan JUC. Procházka.) 6. a) Zavolám
do les, b) Mák, dvojzpvy s prvodejn klavíru. 7. Vlastní
silou. Smíšený sbor. Dirigent enk Šnobl.

Král. Vinohrady. II. ádný koncert „Hlaholu Vino-
hradského dne 8. kvtna. Poad : Krejí : a Poledne, b)

Dcera Jeftova. Mužské sbory. 2. Jindich: Louky, háje už
se stmly . . . Ženský sbor s prvodem harfy. 3. Mrázek

:

Vné jaro. Smíšený sbor. 4. Adolf Piskáek : a) Dva a
jinoch, b) Krdžalijská. Mužské sbory. 5. Jindich : a)v Vy
nechcete, bych za ním chodila, b) Jasmínové kvty. Žen-
ské sbory s prvodem harfy. 6. Karel Nedbal : Opuštný.
Smíšený sbor. Na harfu doprovází slena Vra Kruisová.
Dirigent Karel Nedbal.

PEHLED REVUI WBB
Signále fur die Musikalische Welt . 17. August

Spanuth : Svtec od Maxe Wolffa (prvé provedeni vbec).
— B. Spiso : Dv nové italské aktovky (Alberto Cosco
„The tune of seven towers" (Dante Gabriel Rosseti —
Otto Schanzer), — Arabesca od Genuese Domenico
Monleona). — Pehled operní a koncertní. Hudební listy

z Hamburku, Kolína, Paíže. Zprávy.

RUZNE ZPRÁVY
* Pan prof. Zd. Nejedlý stále ješt nepodal dkaz,

že drze nelže, a nedokázal, že Kovaovic uinil výrok
o „zboží, jež do Národního div. nesmí". V posledním ísle
Smetany se konen vytasil se svdkem, ten ale k velikému
neštstí pro slovutného p. profesora je už nebožtí-
kem.*) Pan Nejedlý svého svdka nejmenuje a také nepo-
vídá, neumel-li snad ze zoufalství nad tím, že ml tahat

p. universitního profesora z bryndy, do které zabedl svou
zteštností. Má to ale slovutný prof. Zd. Nejedlý pove-
dené svdky, ti kle pae a jednoho (korunního) ne-
božtíka.

* Parsifal bude proveden v Národním divadle 1. ledna
roku 1914.

* Pensijni spolek len sboru a orchestru Národního
divadla provede v letošním koncert po prázdninách Dvo-
ákovo „Req ui em".

* „Sinfonia espansiva" je nová práce Carla Nielsena,

jež provedena byla ve Stuttgart.
* Richard Strauss pustil se do komposice slavnostního

pochodu ku slavnostem HauDtmannovým ve Vratislavi.
* Z Itálie. Mascagniho „Parisina" (text Gab. Annun-

zia) jest v instrumentaci tém ukonena. Tentýž sujet

zpracován je Carlo Vitale-Bugianim a hudbu k nmu píše

Pietro Raggi. — Na Annunzia píše též llldebrand Pizzeti

operu Pisanella, které pedcházela na téhož básnika opera
„Nav". — „Píležitost dlá zlodje" je zapomenutá opera
mladého Rossiniho z roku 1812, která uvedena budevTu-

*) Zd. Nejedlý píše doslovn: „Doklad a svdka
k tomu mám, ale m r t v é h o."
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rin. Antonio Smareglia eká v Milán premiéru své

opery „Propast". — Adolfo Ballabene cestuje práv do
Londýna ku provedení své opery „Pygmalion".

* Oberon s retušemi Mahlera hrán bude v Kolin n.

R., s retušemi Weingartena v Charlotenburku.
* Hudební bibllotheka Petersova navštívena byla

v minulém roce 4563 návštvníky, z nichž 4008 žádalo na

10.826 dl. Z tch bylo 6864 theoretických a 3962 prak-

tických. Vydala svoji roenku, kdež píše E. M. von Horn-
bostel o vztahu melodie a škály, Max Friedlaender o n-
meckém básnictví v Beethovenové hudb, Hermann Kretsch-

mer o podstat, vzrstu a vlivu R. Wagnera, a podává
píspvky k nauce o affektech.

* Felix Nowowiejski uspoádal ve Lvov samostatný
koncert varhanní, na nmž mimo jiné hrál Bachovo pre-

ludium a Fugu c-moll, téhož Toccatu a Fugu g-moll, Can-
zonu Giuseppe Guamiho, Frescobaldiho Toccatu, Trans-
skripci na ajkovského pathetickou symfonii (poslední

vta), Meditaci, poctnou prvou nár. cenou ve Francii, a

Polskou fantasii vlastní komposice.
* „Lutnia Lwowska" provede Dvoákovu „Svatební

košili" (Narzeczona upiora).
* Parsifal v Rusku zapovzen ? Jak sdlují nmecké

listy, nebude provozování Parsifala v Rusku z religiosních

píin dovoleno.
* Pvodní myšlenku chystají ve dnech 22. a 25. kvtna

dv blízké stední školy venkovské (c. k. gymnasium
v Rychnov n. Knžnou a c. k. jub. reálka v Kostelci n. O.

Každý ústav nabídl studentské síly : reálka smíšený sbor —
gymnasium orchestr a tak pipraveny malé, po 2 veery
trvající festivaly hudební ve prospch chudých studujících.

Na programu vedle Smetanových symf. básní „Vltavy"

a „Z eských luh i háj" jsou zvláštní ísla sólová, jako

studentské koncertní duo houslové a harfa. Významné
bude i provedení starého polyfonického „Sanctus" ze mše
Kr. Haranta z Polžic a posléze Smetanova „eská píse"
v pvodní úprav. Je-li hodnota programu i celé

myšlenky vzácná a tak vkusná, že zasluhuje co nejve-
lejšiho pijetí, jsou tyto snahy hodny, aby byly i jinde

následovány.
* iditel D. L. Wnsch v Sušici poádá celoroní

zkoušky svých žák. Mimo sólových ísel vybraných
s umleckým vkusem provede též Griegvsbor „Poznání
zem" pro mužské hlasy s orchestrem.

* Prof. Adolf Kónig pekroil již ve svžesti a síle

nezmenšené úctyhodný a vzácný vk ptasedmdesáti let.

Pi této píležitosti vzpomenouti jest jeho zásluh, jež

získal si jako hudební paedagog velikého jména, i jeho
dlouholeté innosti v orchestru Národního divadla, kde
dosud — jakož i na pražské konservatoi — aktivn p-
sobí. Mistrovské výkony Kónigovy na hoboj jsou známy
a všeobecn cenny — v poslední dob doplovány jsou
výtenými soly na anglický roh v posledním djství
„Tristana a Isoldy", jež pi každé nové reprise znovu a
a znovu pesvdují o mistrovství hráov. Pejeme mi-
lému, sympatickému, povahou tak do brosrdenému umlci
ješt hodn zdravíka pro píští leta

!

* Fama praví, že pan Bohumil Benoni ne-
zpíval pi koncertu Federace studentstva Dvoáka proto,

že mu to universitní profesor a slavný vdec Zdenk
Nejedlý zakázal

* Schreckerova opera „Vzdálený zvuk" pijata ku
provozování na dvorním divadle v Mnichov.

* Symfonické drama „Gefángnisse" (Zajetí) od
Gerharda z Keusslerú, známého dirigenta pražského p-
vectva nmeckého, chystá se k prvotnímu provedení koncem
kvtna v nmeckém divadle v Praze.

* Pucciniho „Dve ze zlatého západu" mlo v di-

vadle Charlottenburgském první svoji nmeckou premiéru.

* Vilém Kleefeld dokonil Mozartovu nedo-
konenou operu „Za id a"; aniž by porušilo toto zpra-
cování pvodní hudbu, dopluje scházející zaátek a konec
dje a v této form bude provedeno ve Vídni.

* Uherský skladatel Buttykay dokonil operu
„Kašpar Hauser".

* V mstském divadle v Prešpurku byla poprvé
provedena bosenská opera „M i 1 a" od Julia Majora.

* Aktová opera „Lesní idylla" od Alik. Macleana
byla poprvé v nmin provedena v Mohui.

* „Daniel v jám lví" jest název nové opery od
Amélie Nikischové, choti proslulého dirigenta. Dílo pi-
jato iditelstvím mstského divadla v Hamburce ku pro-
vedení.

* Lidová opera „Lid povstává" (Das Volk steht auf)

od Maxe Boettgera poprvé provedena v Bunzlau.

* Opera „Šumní moe" od Alexandra Leschetizkého
poprvé provedena v mstském divadle v Blici.

* Henry Berémy dokonil operu „Legie".
* Ernsta Tauberta „Hymnus na Amora" poprvé

proveden v berlínské pvecké akademii pod prof. Jiím
Schumannem.

vedena poprvé v symfonickém koncert v Aachách.
* Julia J. Majora pátá symfonie pro orchestr, soprán

a baryton provedena v tetím koncert národní konserva-
toe v Pešti.

* „Zimní ráno", nálada pro velký orchestr od Enila
Driesena, provedena poprvé za osobního ízení sklada-
telova v Sprembergu.

* Markus Blumenberg, zakladatel a vydavatel „Mu-
sical Courieru", zemel v Paíži u vku 62 let.

* Neznámá klavírní skladba Chopinova, napsaná
v roce 1843 hrabnce Ann Šeremetjevové jako „Feuille

Album" do památníku, byla objevena a bude vydána ve
prospch Chopinova pomníku. — /.

(Zasláno.)

Z Kouimi. Blahovlí zdejší Obanské záložny
umožnno zdejšímu zpváckému spolku „Lech" za-
koupení skvostného koncertního kídla Wirthova od
firmy Mojmír Urbánek v Praze za cenu velice vý-

hodnou, zaež velý, neskonalý dik pánm inovníkm
záložny i panu Mojmíru Urbánkovi.

Zpévácký spolek „Lech"

V. Hromátko,
t. . pedseda.

K provedeni v Nár. divadle
žádejte u všech knihkupc,

u pokladny a biletá v Nár. div.

eský text11 . ISOLDA

za ^0 hal.

Klavírní výtah na 2 ruce K 3*60. — Klavírní výtah
se zpvy K 4 a80 žádejte v hudebním závod

IKlOJinfR URBÁNEK 11 PRHZE.

* Emila Roehriga „Veseloherní ouvertura" pro-
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ODEBÍREJTE A ROZ-

ŠIUJTE „DALIBOR".

Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-
dává Frant. Šurát, stavitel varhan, €. Budjo-
vice, Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy
a ladéní provádí svdomit za ceny solidní. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty

k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)

PIANA A MANINA
nejlepších firem se zárukou

za ceny nemižší

prodává

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel

v PRAZE, Hlávkv palác.

ikelnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, is. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A SVNOVÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejšl hudební nástroje ze deva 1 kovu.

\

NOVINKY EDICE M. U.
Klavir.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro piano na 2 ruce s pod-
loženým textem (lze též použiti pro zpv a piano) K 1'

—

Obsah: 1. Dubuque. Nehnvej se drahá máti. 2. Krásný
sarafán. 3. Kozlov, To vdl bych rád. 4. Alabiev, Sla-
víek. 5. Donaurov, Ticho po pšin. 6. Pe jen, pe.
7. Yradier, Holoubek (Hbitove).

ALBUM SALONNÍ. Oblíbené salonní skladby pro piano
na 2 ruce upravil E. Kraus. Svazek II. (60 stran) K 1-80

(místo ca. 28 K). Obsah : 1. Bach, Probuzeni jara. 2. Ba-
darzewska, Vyslyšená prosba. 3. Ascher, Dozia. 4.

Wollenhaupt, La Oazella. 5. Ascher, Fanfáre militaire.

6. Wallace, Malá konc. polka. 7. Richards, Victoria. 8.

Richards, Veerní píse ptáete. 9. Oesten, Alpy v zái.
10. Oesten, Nové jaro. ll.Egghard, Štyanova touha po
domov. 12. Ketterer, La Chatelaine.

KRAUS, TI SONATINY pro piano na 4 ruce v snadném
slohu K 1-80

Vynikající paedagog pan B. V. v Praze, píše: S potše-
ním mohu s Vámi sdliti, že byla to šastná volba, tak
jako vše, co až dosud ve Vaší edici vyšlo. Jsou to velice

roztomilé, melodické sonatiny, které Diabellimu se úpln
vyrovnají, jsouce nad n duchem moderním. Pirozeno, že
i mládež miluje v hudb zmny, proto s potšením vítáme
tuto publikaci, jako prospšnou zámnu.
KRAUS, TRANSKRIPCE NA OBLÍBENÉ PÍSN pro piano
na 2 ruce K l*—
Obsah : 1. Donaurov, Ticho po pšin. 2.|Roeder, Prstý-
nek. 3. Dubuque, Nehorši se ! 4. ervený sarafán.

Pisn a chansony,
s prvodem piana.

ALBUM OBLÍBENÝCH PÍSNÍ pro jeden hlas s prvodem
piana K 1*

—

Obsah viz výše, jako u vydání pro klavír.

MEYER-HELMUND, ROKOKOVÉ ZASTAVENÍKO. Pro
vyšší nebo nižší hlas s prvodem piana . . . Po K 2 —

POSPÍŠILOVY CHANSONY na slova E. Rady . Po K 1-50

Chanson o padlané bankovce.
Prádelko pani Marty.
Tipmamselka.

PROVAZNÍK, CHANSON O SLEN, KTERÁ SE VDALA
(K. Hašler) K 1'80

STARÝ, KDYŽ JSEM VANDROVAL . . . Cyklus písniek
v národním tónu na slova B. Zavadila K 2 40
1. Louení. 2. Cestou. 3. Štstí. 4. Psaní. 5. Návrat.

R. VAŠATY, PÍSN A CHANSONY s prvodem piana.

PÍSN O MÉ MILÉ K 2.40

1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té naší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

CHANSONY.
1. Ballada o chudé pradlen a dcei její švadlen.

(Hašler) K 150
2. Diskrétní romance. (Vyskoil) . . . K 180
3. Vyšehradská skála. Jedna novopražská.

(Hašler) K 1 50

Housl.
KUBÁT, op. 20, 13 MALÝCH KONCERTNÍCH KUSU pro

housle s prvodem klavíru K 3 60
Obsah: 1. Melodie. 2. Gavota. 3. Valík. 4. Menuetto.
5. Humoreska I. 6. Veerní píse. 7. Menuetto II. 8.

Menuetto III. 9. Ukolébavka. 10. Slovácká. 11. Humo-
reska II. 12. Air. 13. Snni.

V jednom z eských denník vyskytla se výtka, že pi
množství eských houslist, již ron z našich Škol vy-

cházejí, nemáme pravé koncertní houslové literatury. Jsme
šastni, že vycifujíce sami potebu její, Isme optn první,

kteí Kubátovými skladbami citelnou tuto mezeru vyplu-
jeme. Jsou to skuten skladby pro koncert se hodící.

Seznamy zdarma. Hudební závod a Antikvariát. Sklad
a pjovna klavír. MOJMlR URBÁNEK, komorní
dodavatel, Praha, Jungmannova 14. Hlávkv palác.
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Na hudebnf Škole Filharmonického
spolku „Besedy Brnnské" obsadí se

dnem 15. záí 1913 místo

hlavního uitele
hry na klavfr.

Podmínky: Absolutorium konservatoe, od-

boru klavírního s dobrým prospchem. Po

uspokojivém jednoroním provisoriu následuje

definitivní ustanovení, minimální poet týden-

ních hodin vyuovacích 24 (maxim. 30), roní

služné 2400 K garantováno jako minimální. Žá-

dosti, doložené vysvdeními konservatoe a do-

klady o dosavadním psobeni v originálech neb

ovených opisech, butež podány

do 1. ervence 1913

výboru Filharmonického spolku

„Besedy Brnnské"
v Brn, Besední dm.

Práv vyšlo! Sensaní novinka!
Nebývalá nádherná úprava!

í E
Cyklus písní pro jeden hlas s prvodem klavíru.

Básn Ed. Rady. Hudbu složil Rud. VaSata.
Umlecky vypravil A. Wierer.

1. Na starém židovském hbitov.
2. Dlouhý Den.
3. Meisslova ulika.
4. Krásná Lea.

Vydání na velínovém papíe K 3*60

„ na runím papíe, runím tiskem . „ 12 -—
Pvodní vazba k zavšení exempláe . . „ 6 -—

Poštou rekom. o 55 hal. více.

Vyšlo též v nm. peklad dra E. Rychnovskýho.

Dv nejvtší, v celém svt slavené pa-
mtihodnosti Prahy — Židovský hbitov a
pražské Ghetto — jsou zde pedmtem poesie-
plných verš, opedených obdivuhodn char-
akteristickou a náladovou hudbou. Mistrovské
kresby zaokrouhlují celek ve velkolepé dílo
umlecké.

K dostání u všech knihkupc.

Nakladatel Mojmír Urbánek, Praha II., dodavatel.

Jungmannova Iida . 14, Hlávkv palác.

I
FSRSTEROVY KLAVÍRY
F&RSTEROVA PIAWNA
F3RSTEROVA HARMONIA
destatl lze ve všech lepších »kladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v (echách.

Zaloleno 1859. Založeno 1859.

m

AN7.FE7R0F
HRADEC KRÁLOVÉ
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Prodaná nevsta.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 1 K. Pro housle solo K 1.20. Pro
2 housle K 1.60. Pro housle a klavír 2 K. Pro
2 housle a klavír 3 K. Textovní knížka 40 hal.

V studni.
Velká sms s podlož, textem od J. Krause.
Pro piano 50 hal. Pro housle solo 60 hal. Pro
2 housle K 1'20. Pro housle a klavír K 1 50. Pro
2 housle a klavír 2 K. Textovní knížka 20 hal.

Hymny slovanských národa.
Pro klavír s podlož, textem orig a es. od
E. Krause. Pouze 50 hal. Pro orch. 4 K.

Pro dechové nástroje K 4 50.

1. Bulharská. 2.-3. ernohorské (dv).
4. Srbská. 5. eská. 6. Moravská. 7. Sloven-
ská. 8. Slovinská. 9. Chorvatská. 10.-11. Polské.
12. Ruská. '13. Lužickosrbská. 14. Francouzská.
(V žádném konkurenním vydání není 14 hy-
men, proto žádejte výslovn vydání naše.)

Vítzství Slovanstva.
Hymnický pochod 'od E. Starého. Pro piano 80 h.

Pro 1 nebo 2 housle 60 hal. Pro orchestr 2 K.

Pochod vítz.
Oficielní pochod Spojenc balkánských od AI.
Macáka, král. kapelníka v Sofii. Pro orchestr

K 2 — . (Novinka.)

Z pisn do písn.
Tré postupných vínk ku poteb pi poáteném
vyuování klavírním. Upravil Em. Veselík.
Sešit I. 20 eských nár. písní s textem K 1"—.

Sešit II. 20 eských nár. písní s textem K 1*20.

Sešit III. 30 nár. písní s textem a hymen K 1*50.

Skladby pro piano po 50 hal.
(Každé jednotlivé íslo stojí 50 h, dvojité 1 kor.

atd.) 1.-2. Prodaná nevsta. Sms. 3.-5. Kovaík,
Album oblib, popvk. 6. V studni. Sms. 7.-9.

Carmen. Sms. 10.-12. Hoffmannovy povídky.
Sms. 15. Hymny slovan. národ. 16.

Kmoch, Album pochod. 17.-18. Album oblib,

písní. 19. Sletové album sokolské. 20. Ni zisk,

ni slávu. Sokolská sms. 21.-22. Kraus, Trans-
kripce na oblíbené písn.

Operní smsi pro piano po 30 hal.
Troubadour. Traviata. Rigolleto. arostelec.
Tell. Don 'Juan. Kouzelná flétna. Afrianka. Hu-
genotti. Dcera pluku. Bílá paní. Poustevníkv
zvonek. Fidelio. Romeo a Julie. Oberon. Figa-

rova svatba. Sen v noci svatojanské a mn. j.

(Seznamy podrobné zdarma.)

Ouvertury pro piano po 30 hal.
Kdybych byl králem. Fra Diavolo. Fidelio. Nor-
ma. Carmen. Bílá paní. Židovka. Car a tesa.
Sen v noci svatojanské. Halka. Don Juan.
Figarova svatba. Kouzelná flétna. Lazebník. Tell.

arostelec. Oberon. Leonora 1/3. Hugenotti a

mn. j. (Seznamy podrobné zdarma.) Seznamy
hudebnin zdarma. Zakázky vyizují se vždy

obratem pošty.

Hudební závod - Antiquariát - Obchod s klavíry

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv palác.

|
Nové pisn j

Práv vyšel III. sešit HAŠLEROVY:
„STAROPRAŽSK".

OBSAH: l. Než jablo odkvete. 2. Na velko-
pevorském námstí. 3. Píse o kocourovi. 4.

Ztracená láska. 5. Vojenská.
Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy

po 20 haléích.
Sbírka I.: Pro jeden hlas s prvodem piana neb
kytary Kl '60, orchestr nebo dech. hudba K3'60,
mužský sbor K T20. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Po starých zámeckých schodech.
2. Ty petínské strán. 3. Zvoneky v Loret.
4. Píse o ztraceném vneku.

Sbírka II.: Pro jeden hlas s prvodem piana
nebo kytary K T60. Pro orchestr nebo decho-
vou hudbu K 3'60. Texty s nápvy po 20 h.

Obsah: 1. Když nad Prahou se veer uklání.
2. Kdyby ty's mi chtla dát. 3. Není lepší
jako z jara. 4. Vdávala se jedna panna. 5.

Panna Veronika.

nové! PÍSNIKY ZE STARÉ PRAHY
od Baláka a Provazníka.

Pro zpv a piano K 1*60 no. Texty s nápvy
po 20 haléích.

1. V Malvazinkách. 2. Na kohoutku svatovít-
ském. 3. Pan Anton. 4. V zlaté studni. 5. Hi-
storie o znudném mládenci.

II. vydání TULÁCKÝCH PÍSNIEK
od Hašlera a Frimla

pro zpv a piano 3 kor.
1. Tulácká. 2. Sedí slípka na bidélku. 3. Oženil

se starý dudák. 4. Vítr fouká.

Novinka! KDYŽ JSEM VANDROVAL ...

Písniky v národním tónu pro zpv a piano na
slova Zavadilova, sjožil Em. Starý.

Cena 2*40.

1. Louení 3. Stesk.

2. Cestou. 4. Psaní.

5. Návrat.

Novinka! PÍSN O MÉ MILÉ Novinka!

s prvodem piana. Složil Rud. Vašata.
1. Má milá, co to v tvái máš.
2. Na té vaší zahrádece.
3. Když t vedli ku oltái.

Cena K 3*—.

ZE ZAŠLÝCH DOB.
Chansony s prvodem piana od Rady a

Pospíšila.
1. Když ženil se náš mladý pán.
2. Ta naše slena ze zámku.
3. Náš mladý pán, je hezký pán.

Cena K 2'—.
...............................................••....••••••••M.

j; Velký výbr krásných, melodických a vd-
ných písní. Kabarctní literatura písová

jj

•i rovnž v bohatém 1 výbru. Seznamy zdarma.
•• ••

Hudební a klavírní závod — Antiquariát

Mojmír URBÁNEK, Praha,
komorní dodavatel,

Jungmannova tída 14. Hlávkv Palác.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla, -r Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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Upozornni

!

Žádáme slavná poadatelstva, aby vstu-

penky za úelem uveejnní referátu byly
zasílány výhradn pod adresou re-
dakce a nikoli na pp. leny její. Totéž platí

o všech dopisech, programech i zprávách.

Redakce „Dalibora",
Praha, Jungmannova tída 14.

ARNOLD SCHÓNBERG:

POMR K TEXTU.
Jest pomrn málo lidí, kteí jsou s to, aby ist

hudebn chápali, co hudba chce vyjáditi. Domnní,
že hudební skladba musí vzbuzovati pedstavy jakého-
koli druhu a že nedostavf-li se, skladb nebylo po-
rozumno, nebo že za nic nestojí, jest tak rozšíeno,
jak jen falešný a banální názor rozšíen býti mže.
Od žádného umní nepožadujeme neho podobného,
nýbrž spokojujeme se s úinkem jeho materiálu, pi
emž ovšem v ostatních oborech umní hmotné,
totiž zobrazený pedmt, samo vychází vstíc ome-
zené schopnosti vnímací prostedních lidí. Ponvadž
hudb schází bezprostedn vnímatelná hmotnost,
hledají jedni v jejích úincích ist formální krásy,
jiní poetické dje. Sám Schopenhauer, který zprvu
nádhernou myšlenku : „Skladatel zjevuje nejvnitnjší
bytost svta a vyslovuje nejhlubší pravdu v ei, jíž

rozum (V e r n u n f t) jeho nechápe
;
jako magnetisovaná

námsínice podává výklady o vcech, o nichž ve
stavu bdní nemá ani pojmu," vyslovil o podstat
hudby vc vskutku základní, ztrácí se pozdji, když
se pokouší jednotlivosti této ei, jíž rozum ne-
chápe, peložiti do našich pojm. A mu pi tom
musí býti jasno, že pi tomto pekládání do pojmu, do
ei lidí, která jest abstrakcí a redukcí na poznatelné, se
podstata, e svta, která snad mla zústati nepocho-
pitelná a jen vycititelna, ztrácí. Ale pece jest opráv-
nn k takovémuto jednání, ponvadž úelem jeho,
jako filosofa, jest, aby podstatu svta, nepehledné
to bohatství, zobrazil v pojmech této až píliš pr-
zrané chudoby. A také Wagner, chtl-li prmrnému
lovku prostedn objasniti to, co sám jako hu-
debník bezprostedn nazíral, správn jednal,
podložil-li programy symfoniím Beethovenovým.

Osudným stává se takové jednání, když sevše-

obecní. Pak zvrátí se smysl jeho v pravý opak:
hledí se pak rozpoznati v hudb city a dje, jakoby
tam býti musily. Kdežto u Wagnera jest tomu ve

skutenosti takto: dojem o „podstat svta", nabytý
z hudby, se stává v nm produktivním a dává podnt
k pebásnní v materiálu jiného druhu umní. Ale
dje a city této básn nebyly obsaženy v hudb,
nýbrž jsou jen stavebním materiálem, jehož básník

proto užívá, ponvadž básnictví, poutanému ješt
hmotností, není dopáno tak bezprostední, niím ne-
kalené, isté vyjadování.

je-li tedy již tato schopnost istého nazírání

velmi ídká a vyskytuje-li se jen u vysokostojících

lidí, chápeme, jak nkteré náhodné potíže, uzavírající

cestu k požitku hudebnímu pivodí do zlé situace

ty, kteí mezi všemi páteli umní zaujímají stanovisko

nejnižší. To, že naše partitury stávají se stále nei-
telnjšími a že pomrn ídká pedstavení tak rychle

míjejí, že asto i nejsensitivnjší a nejryzejší lovk mže
nabýti dojm jen pomíjejících, znemožuje kritikovi,

který musí podati zprávu a posuzovati, kterému
však vtšinou schází schopnost pedstaviti si živ
partituru, aby vykonával svj úkol teba jen s tou

poctivostí, k níž by se snad alespo odhodlal, kdyby
mu neškodila. Naprosto bezradn pohlíží na ist
hudební úinek, a proto píše radji o hudb, která

má jakýkoli vztah k textu: o hudb programové,
písních, operách atd. Není to tedy niím jiným, než
pohodlnou vytákou z tohoto dilemnatu, píše-li hu-
dební kritik o autorovi, že komposice jeho nevyho-
vuje slovm básníkovým. „Rozsah listu", v kterém
jest vždy práv nedostatek místa, když mají býti

podány nutné dkazy, pispje vždy ochotn na po-
moc nedostatku myšlenek a umlec jest vlastn uznán
vinným pro „nedostatek dkaz". Dkazy však pro
takováto tvrzení, jsou-li kdy podány, svdí spíše pro
opak, ponvadž jenom dokládají, jak nkdo by hudbu
tvoil, kdo tvoiti neumí, jak tedy hudba na žádný
pád vypadati nesmí, má-li býti od umlce. To se
pihází i v tom pípad, kdy skladatel njaký píše

kritiky. I když jest to dabrý skladatel. Nebo v eka-
mžiku, kdy kritiky píše, není skladatelem, není
hudebn inspirován. Byl-li by inspirován, ne-
popisoval by jak se ta skladba komponovati má,
nýbrž by ji komponoval. To jest pro toho, kdo to

umí, i rychlejší a pohodlnjší a jest to pesvdivjší.
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Ve skutenosti vycházejí tyto posudky z nejba-

nálnjší pedstavy, z konvenního schématu, dle kte-

rého musí odpovfdati za naprostého parallelismu

uritým djm v básni jistá síla tónu a tempo v hudb.
Nehled k tomu, že i tento parallelismus, ano i dobro

daleko hlubší mže se vyskytnouti, když na ve-

nek se zdánliv ukazuje pravý opak, že tedy nžná
myšlenka na píklad mže býti podána thematem
rychlým a prudkým, ponvadž následující prudkost

se z toho organitji vyvíjí, nehled tedy k tomu,

jest takové schéma již proto zavržitelné, že jest kon-
venní. Ponvadž vedlo k tomu, aby i z hudby se

vytvoila e, která pro každého „básní a myslí".

Ped nkolika lety byl jsem hluboce zahanben,

když jsem objevil, že pi nkolika mn dobe zná-

mých písních Schubertových jsem neml ani potuchy,

o co se vlastn jedná v básních, za podklad slouží-

cích. Když však jsem potom básn peetl, ukázalo

se, že jsem tím nic nezískal k porozumní tchto
písní; ponvadž ani v nejmenším jsem nebyl pinu-
cen, abych zmnil svoje pojímání jejich hudebního

pednesu. Naopak: ukázalo se, že neznaje ani básn
jsem pochopil obsah, skutený obsah, snad i hlou-

bji, než kdybych byl býval utkvl na povrchu

vlastních myšlenek, vyjádených slovy. Ješt více

rozhodující než tato událost byla mi okolnost, že

napsal jsem mnohé ze svých písní opojen zvukem
prvních slov textu, nestaraje se ani dost málo o další

prbh poetického dje, ba ani jich nechápaje v pe-
kotu komponování a že teprve po nkolika dnech

jsem se dostal k tomu, abych se podíval, jaký jest

vlastn poetický obsah mé písn.

Pi tom se pak k mému nejvtšlmu úžasu uká-

zalo, že nikdy jsem nevyhovl básníkovi lépe, než

když, veden jsa prvním bezprostedním dotykem po-

áteních zvuk, jsem vše uhodl, co zejm a nutn
musilo následovati za tímto poátením zvukem.

FEUILLETON
KATYNKA EMINGEROVÁ

:

PRAHA — PVODIŠT KRITICKÉ INNOSTI
K. M. Z WEBR.

O dvodech, pro editel stavovského divadla, Jan
Liebich, angažoval roku 1813 skladatele „arostelce"
k ízení zpvohry, bylo již asto uvažováno, pro i contia.
Liebich sám tvrdil, že musil zavsti dkladnou reformu
celku. Novjší badání uznává, že Webrv pedchdce
Václav Muller nezanedbával svých umleckých povinností
tou mrou, by jej stihla výpov editelova a pod. Busi
tomu jakkoliv, nelze však upiti Webrovi zásluh o vedeni
zdejší opery v letech 1813— 1816. Nejen že seadil nový,
dobrý soubor sólist (* dámy : Brandtová, Kainzová, All-

ramová, Ritzenfeldová, páni : Loewe, Kainz, Gned, Allram
aj.), repertoir obohacen postupn zpvohrami: „Ferdinand
Cortez" od Spontiniho až k Beethovenovu veledílu „Fi-
delio", pražskému jevišti skladatelem samým s vlastno-
run psanými poznámkami zaslaného. Pro koncertní ruch
oné doby byl nový kapelník rovnž ohrožujícím organi-
sátorem. Pes všecku tuto horlivost nebyl Weber se svým
obecenstvem spokojen. Pražané mu byli píliš chladní,

*) Teuber: Geschlchte der Prager Theater II.

Z toho mi vysvitlo, že jest tomu s umleckým
dílem práv tak, jako s každým dokonalým orga-

nismem. Jest tak stejnorodé ve svém složení, že
v každé malikosti odhaluje svoji nejpravdivjší,

nejvnitnjší podstatu. Bodneme-li do lidského tla
na kterémkoli míst, vytryskne vždy totéž, vždy
krev. Slyší-li lovk jediný verš z básn, jediný

takt ze skladby, jest s to, aby pochopil celek. Práv
tak, jako jediné slovo, pohled, gesto, chze ano
i barva vlas postaí k poznání bytosti lovka. Tak
jsem poznal Schubertovy písn i s básnickým textem

pouze z hudby, básn Stefana Georgea pouze ze

zvuku. A to s dokonalostí, které by s tží bylo

možno analysou a synthesou dosáhnouti, kterou však

by nebylo možno pekonat! Ovšemže obracejí se

takové dojmy vtšinou dodaten na rozum a poža-

dují od nho, aby je zpracoval k pohodlnému užití,

aby je rozkládal a tídil, mil a zkoušel, aby rozlo-

žil v každý okamžik vyjáditelné jednotlivosti to, co
máme jakožto celek, ale eho nedovedeme užiti.

Ovšemže i umlecké tvoení jde asto touto oklikou,

než dostane se k vlastní koncepci. Ale existují

známky, že i jiná umní, jimž hmotnost zdánliv
jest bližší, dospívají k pekonání víry ve všemo-
houcnost rozumu a vdomi. A jmenuje-li Karel
Kraus e matkou myšlenky, a malují-li W. Kan-
dinsky a Oskar Kokoschka obrazy, jimž

hmotný vnjší pedmt jest sotva více než podntem
k fantasovánf v barvách a formách a k vyjadování
se tak, jak se dosud jen hudebník vyjadoval, jsou

to symptomy ponenáhlu se šíícího poznání pravé

podstaty umní. A s velkou radostí tu Kandinského
knihu „O duchovním v umní", ve které se ukazuje

cesta malíství a probouzí se nadje, že ti, kdo
ptají se po textu, po hmotném, brzy se pestanou
ptáti. Pak se objasní to, co v jiném pípad se již

objasnilo. Nikdo o tom nepochybuje, že básník,

upjatí. Stžoval si zle na tuto zdánlivou lhostejnost.

V dopisech svému píbuznému B. Webrovi píše: „Nic
nevzbuzuje nadšení, všecko pijde a odejde s mrazivým
chladem". Pihlížíme-li však k Webrovým stále se opa-
kujícím steskm z ostatních stanic jeho života, tu hledáme
píiny oné nespokojenosti mimodk v jeho tkavé, prchlé

povaze, astou tlesnou chorobou vydatn podporované.
Weber hledal všemožné pomcky k dosaženi úspchu
svých zámr, uil se esky, by rozuml rozhovoru len
svého orkestru, kteí prý „osnovali rebellii proti nmu"
a ml mnohdy až smšn znjící názory o svém okolí.

Konen pipadl náš nespokojenec na jinak šastnou my-
šlenku: pipravovati pražské obecenstvo literárn na hu-
dební požitky, které mu pedvádl a jejichž oceováni
mu nikterak nestailo. Uveejnil adu lánk (v „Prager
Zeitung"), z nichž výatky tuto uvádím. Podivíme se však,

že umlec, nad jehož oteveným rovem pronesl Richard

Wagner významná slova: „Nie bat ein deutscherer Mu-
siker gelebt als du," vnoval své prvé mávnuti pérem
kritika — Meyerbeerovi

!

Bylo to v íjnu 1815, když studována v pražském
stavovském divadle téhož komická opera „Alimelek",

která práv ve Vídni — propadla. Weber zaíná svj
dotyný referát projevem radosti, že mže upozorniti své
posluchastvo na „pravé nmecké pvodní dílo". Skla-

datel, jeden z prvních, možno i první pianista své
doby, pochází prý z vážené rodiny v Berlín a vnoval
se umní pouze z ryzí lásky k vci. „Mimo výteného
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který chce zpracovati historickou látku, smí se po-

hybován" s nejvtší volností, a že chce-li malí dnes

malovati historické obrazy, není nucen, aby konku-

roval s profesorem djepisu.

Ponvadž se toho musíme pidržeti, co umlecké
dílo chce podati, a ne toho, co jest jeho vnjším
podntem. lest tedy také u všech skladeb na básn
komponovaných pesnost vylíení dj pro umleckou
cenu tak irrelevantní, jako pro portrét podoba por-

trétovaného, když pece po sto letech nikdo nebude

moci kontrolovati tuto podobnost, kdežto úinek
umlecký stále ješt bude existovati. A ne proto, že,

jak snad impressionisté myslí, skutený lovk, totiž

zobrazený, nýbrž umlec k nám promlouvá, který

zde se vyjádil, ten, kterému ve vyšší skute-
nosti se má portrét podobati. Uzná-li se to, pak
jest i snadno pochopitelno, že vnjší shoda hudby
a textu, jak se projevuje v deklamaci, tempu a síle

tónu, jen málo se pibližuje k vnitní shod a že stojí

na stejném stupni primitivního napodobování pírody,

jako kopírování pedlohy. A že zdánlivá divergence

na povrchu mže býti nezbytná pro parallelismus na

vyšší úrovni. Že tedy posuzování dle textu jest

práv tak spolehlivé jako posuzování bílkovin dle

vlastností uhlíku. Peložil Karel Bondy*)

O ESKÉM MUZIKANTSTVÍ.
Dne 28. bezna uspoádal „Vdecký klub" v Brn

pednášku dra Helferta „O eském muzikantství".

Pednáška sama svým obsahem vyvolala ilou de-

batu, do niž nejvíce zasáhl skladatel J. Kunc. Mj
referát o této pednášce („Moravské Listy", dne
1. dubna) podrobuje dr. Helfert v 18. ísle „Sme-

*) Se svolením nakladatelství R. Piper & Co.
v Mnichov peloženo z knihy „Der blaue Reiter"
(vyd. W. Kandinsky a F. Marc.

literárního vzdláni a velké znalosti ei jest (Meyerbeer)
jeden z neetných skladatel nynjší doby, kteí se za-
bývají studiemi umní až do nejtajnjšich jeho hlubin".
„Živá, ilá fantasie, líbezné, mnohdy až kypré melodie,
správná deklamace (?), hudební obrysy povah, bohaté
nové obraty harmonické, peliv, asto pekvapujíc, se-
stavená inštrumentace, vyznaují jej znamenit." Pes
všecko nadšení kapelníkovo nelíbila se premiéra „Alime-
likova", teprve pi druhém provedeni se obecenstvo po-
nkud rozehálo. Zásluhou to prý primadonny pí. Grlin-
baumové a nového tenoristy Ehlerse. — Další obšírné
referáty Webrovy pojednávají o Isouardov „Jokond" a
Spohrov romantické zpvohe „Faustu". Upozoruji tu
na pednosti Webrových kritik oproti nynjšímu zpravo-
dajství: Zabývají se podrobn esthetickým rozborem
i textovní ásti zpvoher. Libretista si toho zasluhuje,
neb jeho práce se mnohdy vyrovnává práci zhudebnitele
toho onoho knižního námtu. Tak uznává Weber pi re-

ferátu o Spohrov „Faustu" zásluhy jakéhosi J. C. Ber-
narda o úspch díla. O hudb pak praví, že si Spohr
získal svými výbornými pracemi v oboru nástrojové hudby
estného místa v umleckém svt, takže každý umlec
jeho jméno s radostným podivem pronáší. Ráz látky
(Faust) pibližuje se zejm duchu, který vládne Spohro-
vými skladbami a tato romantická, temná íše duch
sluuje se dobe k vnitnímu obzoru hudby skladatelovy.
Pipojuje se tu ješt krásná barvitost celku, velké diva-
delní a hudební effekty, plné výtené líbeznosti a pvabu

tany" kritice, k níž dovoluji si pipojiti nkolik po-

známek a vysvtlení.

První výtkou je odsouzení mé vty: „nikdy pou-
hým theoretisováním se nepochopí jádro hudby, hudbu
nutno slyšeti, prožiti a teprve podle toho dojem hod-
notiti." (Tato vta byla otisknuta v mé kritice o sym-
fonickém koncertu orchestru brnnského divadla ; dr.

Helfert pejal ji odtud a uvedl v souvislost s refe-

rátem o jeho pednášce, aniž by udal, že ji pejímá
z jiného referátu.) Z mého odporu proti theoreti-

sování vyvozuje dr. Helfert, že náležím k jedno-

stranným praktickým muzikantm a že nedovedu
o hudb a její historii mysleti. Dr. H. nesprávn vy-

kládá pojem theoretisování: theoretisování znamená
v mém pípadu jednostranné hodnocení um-
leckého díla pouze na ideovém podkladu*) Pon-
vadž materiálem, z nhož každé hudební dílo je vy-

tvoeno, jsou motivy, themata, harmonie, polyfonie

atd., je tedy nutno pihlížeti stejn k této hudebn-
theoretické stránce ; hudebník má ovládati stejn
ob složky, t. j. má dovésti vnímati stejn ist
hudební stránku jako obsahovou. Poslucha-hudebník
vnímá souasn ob složky se stejným zájmem, jsou-li

stejn dokonalé
;

je-li dílo nedokonalé ist hudebn
(na p. všední themata, nebo když skladatel nedo-

vede s motivem pracovati, nedostatek formální pe-
hlednosti atd.), není možné též dokonalé vnímání,

nebo vnjší struktura ruší vnitní obsah. V tom
smyslu bylo myšleno inkrimované „theoretisování",

„slyšení" a „prožití".

Pokud nutno je „slyšení", toho nejlepším do-

kladem je pednáška dra H. sama; myslím, že úko-
lem vdce je využiti k zdvodnni svých tvrzení

*) Jednostranným ideovým hodnocením je na píklad
hodnocení skladatele dle pedem stanovených zásad, nebo
hodnocení pouze s hlediska historického, po pípad lite-

rárního.

v jednotlivých oddílech a mohutné výjevy síly v ensem-
blech a sborech. O pedehe praví Weber, že se skla-

datel snažil, by znázornil posluchai vniterní životní ná-
lady Faustovy. —

Weber nezstal pouze pi psaní divadelních a kon-
certních referát, v jeho pozstalosti nalezeny dv pe-
pracované skizzy k románu ze života umleckého. Jako
kuriosum — tempora mutantur — uvedu jednu kapitolu

ze zmínného románu. Nutno však podotknouti, že skla-

datel „arostelce" byl pímo odprcem Beethovenovým.
Mnozí vidí vinu tohoto nepochopitelného názoru ve vlivu
jeho uitele abbé Voglera, jehož nadšeným obdivovatelem
Weber byl. Skladatel-romancier líí v rt ku dvaadva-
cáté kapitole, jak spokojen dímá po práv šastn do-
konené symfonii a po výborném obdé, když náhle ve
snách procitne v koncertní síni, kde veškeré (hudební)
nástroje oživnou a za pedsednictví „citové a naivn
prostoeké hoboje" živ rokují. Tuto všeobecnou veselost
ruší náhlý píchod „mrzutého" kontrabasu, který v pr-
vodu nkolika píbuzných violoncell se tak hmotn
a nevrle usadí na kapelnickou židli, že se z toho klavír

a housle rozezvuí. A nyní zaíná poplach. Když vlno-
bití a rozhorenost dostupuje svého vrchole, objeví se
v síni náhle „kalkant" a zvolá: „Pokejte jen, už zase
bouíte? Pokejte jen, hned se zane (hráti) Simfonia
Eroica od Beethovena, a kdo potom bude ješt moci
hnoutí údem neb klapkou, ten nech se pak hlásí

!

" „Ach,
jen to ne," prosi všichni. „Larifari," pokrauje kalkant,
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všech doklad. Co mže býti v hudb lepším do-

kladem, jenž nejspíše pesvdí, než hudba sama?
Co by ekl dr. H., kdyby nkdo s vážnou tváí do-

kazoval, že objevil dosud neznámý druh rostliny, a

ihned na základ toho tvoil nové theorie a vše

staré boural, nikomu však tuto rostlinu neukázal?

Dr. Helíert sám cítil tento podstatný nedostatek své

pednášky a proto zazpíval nepatrný doklad na d-
kaz nepvodnosti tvorby Míový, jehož tvorbu uvedl

jako typ eského muzikantství.

Logicky zcela nesprávné je vyvozovati z citované

mé vty „instinktivní strach ped myšlením o hudb"
a ihned v dsledku zaazeni mne mezi ty, kteí

„píší s posmškem o vdecké kritice". Vždy pece
v citované vt zcela jasn zdrazuji požadavek
myšlení slovy: „dojem hodnotiti".

Druhá výtka je, že neporozuml jsem smyslu

pednášky dra H. Ušlo prý mi, že dr. H. postavil

zde onen historický problém a jeho obsah vylo-

žil na podkladu hudebn historické kritiky vybraného

zjevu naší hudby z I. polovice 18. století. Jinak prý

bych nemohl napsati tuto výtku: „Vývoj tohoto

muzikantství, o njž v prvé ad bželo, nevysvitl ná-

ležit, naopak jednotlivé zjevy podávány bez náležité

spojitosti, což svdilo o malé pelivosti zpracování."

Dru H. bželo prý o formulaci obsahu problému

muzikantství — mluviti zde o „vývoji" byl by prý

holý nesmysl. — Dr. H. definoval muzikantství jako

aprioristický názor na eskou hudbu, který hledá

eskost v naturalismu. Z této definice vyplývá dvojí

možnost: eské muzikantství je bu uritá složka

eské hudby a tedy jako každá složka v umní se

u každé tvrí individuality jinak formuje, tedy vy-

víjí, anebo eské muzikantství je uritý názor, vybu-

dovaný na základ bezvýznamných premiss, jenž má
býti stj co stj v eské hudb dokázán. O prvním

názoru je možno diskutovati, druhý však názor je

ztrnulá formule, pedsudek, který kdyby se ujal,

„však my vás už pouíme. Míníte, že v naší probuzené
dob, kde se peskakují všecky pomry, že k vli vám
skladatel si odepe svj božský, obrovský vzlet myšlenek?
Chra bh! nyní již neexistuje jasno a prhlednost, skro-
ceni vášni, jako se domnívali staí umlci Gluck, Haendel
a Mozart. Nikoliv, slyšte recept nejnovjší symfonie,
který jsem práv z Vídn obdržel a sute pak sami.
Pedem: pomalé tmto, plno krátkých, rozervaných my-
šlenek, kde žádná s druhou nesmí souviseti ! Každou
titvrti hodinu ti nebo tyi noty! — to zajímá! Potom
temné víení tympan a tajemné vty braist, všecko
okrášleno s dotynou dávkou generálních pomlk a fermat;
konené, když poslucha se pro samé napjetí zekl
„Allegra", zuivé tempo, v kterém se musí hlavn dbáti.

by žádná myšlenka nevynikla, aby poslucha tím více ji

musil hledati. Vbec se musíme vyhnouti veškeré kázni,

ježto pravidla poutají genia a pod."

R. Kleinicke tvrdí, že onen pepodivný výpad platí

Beethovenov tvrté symfonii, která nám oproti mo-
derní instrumentaci Straussov pipadá mírná, pímo hayd-
novská.

Weber se však pozdji vymanil ze svého zastaralého
nazírání a nazval skladby Beethovenovy „nebeské blesky
geniovy". Ve svém psobení jakožto kritik, v Praze zdárn
zapoatém, pokraoval za svého pobytu v Drážanech
nemén úspšn.

musil by pozdji jako legendární býti vyvrácen. —
Že mj dojem z pednášky dra H. nebyl ojedinlým,

na doklad toho uvádím nkterá místa z kritiky ped-
nášky v „Hud. Revui", ro. VI., ís. 8.: „Vdecká
odvodnní souvislosti Dvoákovy s reakcioná-

skými muzikanty 17. a 18. stol., které v nm pan
dr. H. sliboval a které se dalo od pednášky ekati,

zstalo však i po ní pium desiderium ; . . . pednáška
trpla vadou u historika a vdce tím více zarážející:

methodickou nesprávností, z ní plynoucí nelogiností

a pojmovou zmateností."

Nedostatek souvislosti a neúplnost piznává dr.

H. sám: „Mluvil jsem ve vdeckém klubu, kde

se myslí a domýšlí (podtrženo mnou), nikoliv na

njaké hromad muzikant, kde myšlení je zakázáno

pod trestem vyobcování." Ktomu podotýkám: l.Dr.

H. mluvil ve filologicko-historickém vdeckém klubu,

kde tedy bližší znalost vcí nemohl nikterak ped-
pokládati (z téhož dvodu mlo více býti promluveno

práv v tomto smru o Smetanovi); 2. myšlení a

domýšlení ve smyslu pednášejícího je jedin tam
možné, kde má pednášející ped sebou své lidi,

kteí blíže a astji mli píležitost seznati jeho ná-

zory, jinak posluchai, kteí vlastním studiem dospli

k jiným závrm, zstanou zcela nepesvdeni ; 3. zá-

vr citované vty svým rázem zbavuje mne povin-

nosti jej vyvracen'.

Blížeji vyvraceti názory dra H. na Dvoáka a Ja-

náka je proto nemožné, ponvadž pednáška dosud

nebyla otisknuta.

Zabýval jsem se pouze vcnými námitkami

dra Helferta; pomíjím všechny ironie a „rady", vy-

plývající z nervósní podráždnosti dra Helferta.

OTTO ZÍTEK.

ARNOLD SCHÓNBERG A JEHO
„PIERROT LUNAIRE".

Studie.

Dnes pozorujeme všichni, že melodické a harmonické
obraty se nesíslnkráte opakují, pozorujeme, že i nejsa-

mostatnjší thematická práce pináši nám obraty, které

jsme již slyšeli. Pozastavíme se a uvažujeme. Slabý zstává
eklektikem, silnjší bádá, pátrá jak najiti si novou
cestu, nové prostedky k vyjádení svého umleckého
cítni.

Arnold Schonberg byl jedním z tch, kteí cítili, že
našemi nynjšími prostedky nepoví mnoho nového. On
— jak sám vypravuje — upadal do naprostého pochybo-
vání o možnosti vytvoiti v hudb cosi osobitého. Trápil

se, ale neustal bádati, hledal, uvažoval. Studoval kla-

siky, našel bohatství hudby Bachovy, Beethovenovy,
Wagnerovy, studoval souasníky, miloval intimní kouzlo

hudby Debussyho a hledal sebe. Kráel ponenáhlu tam,

kam nikdo dosud se neodvážil, lekal se sama sebe, kam
že se asi dostane, pemohl svj strach. Umlecký instinkt

a rozum ho hnaly dál.

Schonberg pokouší se zásadití ránu všemu tomu, co

tvoí dnes základy naší hudby. Tonalité, taktu, melodii,

harmonii, dnešní form, fraseování, zkrátka celému na-

šemu emeslnickému náiní. Vládne osobité ve sférách,

do nichž vystoupil. Osobit, svéhlav, ale vždy jako um-
lec. Ten, kdo nepovšimne si toho, co jsem výše zdraznil,

kdo naivn vezme do rukou jeho význané práce, ten
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dle svého morálního temperamentu musí bu státi ped
neluštitelnou hádankou, nebo považovati jejich tvrce za

nemocného, nebo snad i lháe. Museli bychom býti tém
neskromnými, chtli-li bychom tvrditi, že jsme pochopili

všecek smysl nkteré Schónbergovy práce. Ostatn nelze

ani stanovití, pokud pi takovém intuitivním nazírání roz-

umu podporuje cit. Myslím, že je sporné, zdali v po-
dobných pípadech více neopíráme se o rozum než o dojem.

V Schonbergov „Pierrot Lunaire" jsem poznal orga-
nický celek. Vzdálené jakési slunce, velice vzdálené, vy-
chází a probleskuje mlhou cizím, tichým teplem. Slunce,

jež jen pronikavý zrak postehne.
Jestliže chválím tyto práce, musím také pirozen

doznati, že poznal jsem v nich to, co íkví mimo náš
starý vkus. Jeho hudba je s naší nynjší hudbou v témže
pomru, jako stedovká kvintová soustava s našimi chorály.

Napadá mi Schonberga pirovnati k Richardu Wagne-
rovi. Jako kdysi Wagner, tak i Schonberg dnes rozkousko-
vává etzy naší tóniny, interval a harmonických po-
mr. Ale on jest odhodlanjší, on kráí sám na nejod-

lehlejších stezkách, avšak vždy upímn . . . Wagner kupí
jeden nápad na druhý, ásteku na ásteku, a z nich

tvoí svou mosaikovou stavbu. Pirozen nevytvoil žád-
ného ohranieného díla, mluví o nekonené melodii. Schon-
berg jest snílek, snící plavec, který asto naráží na skalní

útesy, on však vytvoil nám dosud neznámý, úpln cizí

element, v nmž dovede se umlecky pohybovati.*)

K Schonbergovi chová se valná vtšina odmítav.
A píina?

To co Schonberg tvoí, není prý hudba, není umní.
O tom, je-li Schonberg umlec, není pochyby. Schonberg
je umlec, význaný umlec, jeho umní, umní budouc-
nosti, jest kritikou jeho života. Je výjimeným a proto ho
dav nenávidí. On nevyjaduje to, co by chápal každý, co
v každém jednotlivci jest, co vnm žije.

Není reprodukním nástrojem. Je píliš odlišný od
všeho bžného. Chci ukázat na nkolika pípadech, jak

Schonberg pracuje. Jak pehlíží neuritý nádech povrchu,
jak psobí na hloubka vci.

Tikrát sedm básní z Alberta Girauda : „Písn Pier-
rota Lunaire" pro jeden hlas (mluvící), klavír, flétnu (a

pikkolu), klarinet (a bassklarinet), housle (a violu), vio-

loncello. (Melodramata) op. 21.

V této z posledních prací podává nám cosi úpln ne-
obvyklého. Sám hlásá se k expressionismu. Stává se du-
ševním spíznncem všech tch moderních umlc, slo-

žitých duch, od mladého Johannesa Schlafa. Mallarméa,
Verlaina poínaje až po Whitmana, Gogha, Kaudinského,
Quarquina.

Jest tžký, nepochopitelný, pierrot uslzený, pobledlý,
vyvolávající neurité associace, neuritých, ztajených, roz-
tkaných tón.Jeho práce je složena z nejjemnjších vláken,
jakési tušené, vzdušné silhouetty, neharmonické,bezrhytmu.

„Mžeme si mysleti vypravování bez souvislosti,

avšak s associací, jako sen, básn, které pouze jemn zní

a jsou plny krásných slov, ale beze všeho smyslu, bez
souvislosti, nejvýše allegorický smysl ve velkém a jakýsi
indirektni hudební úinek."

Tyto Novalisovy ádky mohou býti devisou nového
díla Schónbergova

Pierrot hledí vzhru k msíci a opájí se vínem, jež
msíc ve vlnách na lije, vínem, které se pije oima.
Touha pierrotova byla by utišena, kdyby mohl otrhat
listí bílých msíných kvt, kdyby mohl tyto bílé, zá-
zrané rže vtisknouti na sndý vlas kolombiny. Stojí

tiše pierrot a sní : jak by se dnes nalíil ? Ne erve, ani
zele Orientu, namaluje svj obliej ve vznešeném stylu,

s fantastickým paprskem msíním.
Pierrot a msíc. Dva tóny, tvoící základní básníkv

akkord. Schonberg chytil z celku jedinenou náladu, vzal
ne vnjší hudbu, která se skládá z odmených period,
vracející se rhytmicky s monotonií metronomu, chytil hudbu
vnitní, hudbu výhradn citovou.

*) Proti tomu dalo by se ovšem mnoho namítati.

Redakce. [

Na první ráz zmátne. U nho nepostehneme naší

esthetiky. Neídí se jejími zákony. Vytvoil novou esthe-

tiku, nové zákony. Budí jimi pekvapující, neoekávané
i odpuzující dojmy. Zavrhnul všechny orthodoxní formy.
První dojem z jeho díla je dojem chaotický. Hudební
anarchie. Nenajdete zde pesného rhytmu, nenajdete zde
harmonie. Je to moe tón nkolika nástroj, doplující
se celou tonickou stupnicí mluveného slova. U nho lid-

ský hlas zpívá, recituje, kvílí, vzdychá. Nálada, zmocnný
výraz její jest jeho umní. Rhytmus jest mu upílišnnou
melodií vnjšku, meíodii sluchu. Schonberg zná vnitní
jakési chvní, jakousi ztajenou vibraci, bez vnjších
znaek, která je rhytmem psychy. Výkik, šelest, harašení,

v tom všem má hudební prvky. Jeho dissonance není
dissonancí v našem smyslu. Jest to upílišnná distinkce

tón našeho temperovaného ladní.*)

A tím dosáhne Schonberg asto originálních associací.

Svt, inící na valnou vtšinu dojem nemožné, naho-
dilé improvisace. Svt, který se uzavel do noní msíné
mlhy, v tom žije Schonberg. Zde mluví novou, každému
ne srozumitelnou eí. Strhaný, bolestný obliej pierrotv
oživuje noní samotu, nasycenou ponurým, voskovým od-
stínem. Takový jest vnjšek. Nitro kvílí touhou, ve žá-

dostí, zpívá vzdechem, smje se bolem Chopinova Des-
dur valíku. Msíná váše zdolává pierrota s horen
rozšíenýma oima, potácejícího se v marném snu, v ne-

ukojení. Exaltace, tak živá kiklavá bolest ! Hudba ta nemá
nieho z bžné erotické sensitivnosti. Z ní sálají plameny
žhavé rozkoše, bolesti, cynismu i erotiky.

Poslechnte si šílený výkik klavíru v básni
„Kíže", jimiž jsou básníkovy verše, na nichž mlky
vykrvácel. Mrtvolným dechem sálající píse „Ne-
mocný msíc", v níž melodramatický doprovod vede
v temné kantilén jedné flétny v nervosn nahodilých
intervalech. Groteskní šílený doprovod violoncella v Sere-
nád, zarážející svou hudební primitivností. V básni
„Bílá pradlena" hudba flétny, klarinetu a houslí není nic

jiného, než metafora msíce, hudba, rozlévající kolem
tla ženy — msíce, studené dotyky noních závoj, sá-
lající svtelnou mrazivost kol nžného tla nebeské dívky.
Vznešená modlitba k pierrotovi s materiálním, tak úmysln
banálním výkikem (klarinet a housle) Pierrote! Svému
smíchu jsem se odnauil! Jak delikátní je doprovod kla-

rinetu v prosb k pierrotov : O vra mi jej znovu, zvro-
lékai duše, snhuláku lyriky, výsosti z msíce —
Píšerná hudba básn „ervená mše". Mše, jíž slouží
pierrot podávající davu ervenou hostii : své srdce v kr-
vavých prstech. Zde staí skladatelovi k celé té nové
hrze na naše pomry tak nepatrný apparát. Klavír,

pikkola, bassklarinet a violoncello. A žasnete, co dovede
vám povdti ku konci básn ten hrozný skek pikkoly
a skípání violoncella. „Pohanská ruka roztrhává šaty
knzovy".

Dál neteba se mi rozepisovat!, je i není-li Schon-
bergv „Pierrot Lunaire" dílem hudebním. Novalisova
svrchu citovaná slova praví vše. A on dosáhnul daleko
více, než nepímého musikálního úinku. Neviditelné nám
tajemné dosud proudy hudební. Malátný svt fiktivních

obraz ! Tak nazval sám Schonberg svého pierrota.

„O, poslední kouzlo, ano, já to tuším, jsem sám !"

(Mallarmé St.)

*) Viz úvod k Schonbergov „Harmonielehre".

Oprava. Ve lánku pí A. Slavíkové „O pekladu Tri-

stana" str. 244. (35.-36. .) ádek 18. z dola má býti:

„V úprav p. K." — Str. 245., I. sloupec, ádek 16. shora
má býti „souladu" (místo soulad). — V prvním notovém
píkladu má býti: „Isolde die ist Euer" (místo Eure). —
Str. 245., I. sloupec, 7. . zdola má býti : „Si smyslil"
(místo vmyslil). — Rovnž tak v notovém píkladu sou-
visícím s touto vtou, . 6. a 7. zdola má býti „písmen-
kách" (místo písmenách). — Str. 245., II. sloupec, notový
píklad má býti „h o h n e n" (místo hónen). — Str. 245.,

II. sloupec, ádek 31. zdola má býti „hehr Vergehen"
místo hohe Vergehen).
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DIVADLA

NÁRODNÍ DIVADLO.

„Prodaná nevsta" v Šárce.

Šárecké divadlo ve volné pírod oteveno bylo svato-

janským provedením Smetanovy „Prodané nevsty". Není
sporu o tom, že práv tato nesmrtelná opera jest pro
pírodní reprodukci pímo pedurena svými scénickými
disposicemi. Režie mže zde, ve volné prostoe, vy-
vinouti celou adu nejmalebnjších scén, mže hýiti

barvami lidových kroj, charakteristickými figurkami vesnic-

kých starc, hajných, fará i s processím a mže v plném,
zlatém jasu jarního slunce, za perlivého zpvu kos a ski-
van, uprosted svže zelené a kvty poseté pírody
nezkrocenou radostí dáti zahlaholit tm bujným, života

a vzruchu plným sborovým scénám. V tom ohledu režie

pán Polákova, podpoena installaním umním
pp. Štapfra a Gottlieba, vykouzlila interieur ves-

nické návsi, plný svžesti a malebnosti. Pohyb jednotli-

vých scén od hospody „Na knížecí" pes náves až k vozu
táboících komediant dál se hladce, pirozen a bez
divadelní nápadnosti. A rovnž docílena i rovnováha mezi
dramaticky vypiatjšími scénami, jako jest arie Maenina
ve tetím djství, a pozadím, jež, a veselo, pece nevtíralo

se, nerušilo toho mkkého, krásného dojmu, Jejž zanechá-
valy pln, mkce se linoucí stední tóny sl. Slechtové,
splývající s ptaím trylkem, tmící se strání v pozadí a bled-

noucí podveerní oblohou v jednu nádhernou situaní
harmonii.

Tato stránka pírodního divadla, eená již náladovost,

a se to již týe scén radostných i tesklivých, tuším, že
nejvíce zaujala peetn shromáždné obecenstvo z Prahy,
venkova i ciziny, jež naplnilo hledišt a okolní strán
a s jarou úastí sledovalo celé pedstavení. Pedvídal jsem
úspch celého podniku a poukázal jsem v „Daliboru" ped
nedávnem na svtlé stránky jeho ve zvláštním feuilletonu.

Ale piznávám, že tolik jsem neekal ani od akkustiky

místa, ani od scenerie — ani od úasti obecenstva. A jak

nemíti upímnou, nelíenou, istou radost z toho celého
zdaru, jimž dokázáno všem zlobným živlm, které zášti-

pln brojily proti šárecké „Prodané nevst", že podnik
onen spoívá na životných základech, a že umní nejen

jím netrpí, nýbrž propaguje se, vedeno novými, nebývalými
cestami. Jak nemíti duši plnou svžesti pi vzpomínce na
ono jímavé šárecké odpoledne, kdy poprvé hudba Smeta-
nova tak nestlumena, neomezena, prostorov se roz-

hlaholila, kdy to „pro bychom se netšili" opravdu jakoby
všem ze srdcí plynulo? Ano — byla to vskutku „Pro-
daná", ojedinle radostná!

Le dosud snažil jsem se vystihnouti alespo z ásti
jen dojem více optický. Pokládám jej za nejdležitjší,

ponvadž jest on absolutní novotou. Ale i hudební podaní
— as ním i ušlechtilý dojem sluchový. Tento zajisté

kotví nejen v osvdené výkonnosti jednotlivých sil, ale

i v obdivuhodné akustice místa samého, jež jest zejména
zvuku lidského hlasu nesmírn píznivá. Nezanikalo nic

v tom rozsáhlém pírodním amfiteátru, kde picházely
k platnosti všechny melodické i — až na skrovné vý-
jimky — rytmické krásy díla Smetanova. A tak nebylo
nieho, co by vtíralo se jako „minus" v rozvahu o úin-
nosti celku.

Bylo by opravdu nespravedlivostí nejmenovati jednot-

livc, již piinili se svým nejlepším o úspch, a jimž
pírodní terrain byl zkušebním kamenem vytrvalosti a nos-
nosti hlasové. Jsou to krom již zmínné Maenky dámy

:

Miiovská, Horvatová a Pivoková, a pánové
Dur a, Pollert, Burian, Wildner a neúnavný veterán

p. K r 6 s s i n g, jenž si tentokráte sám pochvaloval, s jakou
chutí se mu ten Vašíek hrál! A také nelze zapominati
dirigujícího kapelníka p. Zamrzly, jehož úloha nebyla
ze snadných: vyžaduje ízení ensembl v pírod krom-
obyejné jistoty a obezetnosti, nebo v rozlehlé pro-

stoe scény tkví i nejedno nebezpeí a úskalí, ohrožující
jistotu, zejména v ensemblech.

Shrnuji širší posudek o premiée „Prodané nevsty"
v Šárce ješt jednou ve výraz uspokojeni a v srdené
pání, aby se divadlu v Šárce, pokud bude na stejné výši
umlecké, hodn dobe dailo ! *) Zdenk Knittl.

MSTSKÉ DIVADLO NA KRÁL. VINOHRADECH.

Bianca BeUincioni-Stagno, jež ku prvému svému
pohostinskému vystoupení zvolila Pucciniovu „Madame
Butterfly", zklamala nadobro oekávání, jež vzbuzovala
jako dcera jedné z nejslavnjších kdysi primadon svto-
vých. Jest veliká propast mezi umním jejím a matiným,
propast, kterou sotva budoucnost peklene: postrádá
Bianca Bellincioni nejen toho krásného materiálu hlaso-
vého a toho ojedinlého temperamentu, jímž osluje
dodnes Gemmua, ale dokonce i erudice hlasová neodpo-
vídá výši, která slibuje vzrst. Pvkyn ráda si zadisto-

nuje a zatremoluje, výšky forciruje a stední polohou
nevládne vbec. Nad to v pianu tón postrádá pelu, a ve
vyšších polohách není dalek zlomeni se. Herecky host
nevykázal rovnž zvláštních plus. Je to vtšinou šablona,
ím vystavuje svoji figurku naivn dvivé Japonky,
a strojenost gesta nejednou za veer se vtírá. Celkem
nesoudím, že v „Butterfly" bylo vystoupení hostovo nut-
nosti : domácí sily, jmenovit sl. Drozenova, podaly
v ní výkony mnohem vysplejší. Jak pvkyn ovládne
Verdiovu „Traviattu", oceníme píšt, jinak poklá-
dám za svou povinnost projeviti názor, že bylo by
zapotebí „Madame Butterfly" na Vinohradech úpln
znovu nastudovati. Píkladem budiž jen dvojice Pin-
kerton a Sharples, jejíž pedstavitelé, a se snaží
zjevn, pece nejsou s to vnitn oduševniti kanti-

lény svých zpv — nemluv ani o herecké kresb,
jež vázne na povrchním situaním gestu. Bylo by si

páti opravdu, aby správa opery vrátila se s novou péí
k dílu, jehož poslední reprisa byla, tuším, již ptašede-
sátou Nebo takto pes všechnu svoji psobivost stává
se „Butterfly", jak se kdosi z kruh odborných pípadn
vyjádil, „harémem kouzla zbaveným".

Zajcova opera „Mikuláš Zrlnský" jest — co do
populárnosti — jakousi chorvatskou národní operou. Do-
kazuje to již faktum, že píse „U boj", v ni zpívána,
znárodnla a stala se hymnou válenou. Proto také asi

dnes, v dob všeobecné balkánské sympatie, Vinohradské
divadlo sáhlo ku této práci, jejiž hlavní svtlou stránkou
jest melodinost, leckde sice až píliš sentimentáln
zbarvená a rozvleklá, ale pece dosti úinná. Djov
nepsobí stídavé mezi Chorvaty a Turky jednající obrazy
samy o sob dojmem vzestupným. Ale piléhavá, vkusná
výprava dekoraní i kostymní a pkné obsazení sólových
rolí stírá dojem roztíštnosti a uceluje obrázek, jejž

Zajcovo dílo v pamti zanechává. Obecenstvo vdn
pijalo novinku, akklamovalo bouliv svrchu zmínnou
hymnu „U boj" a odmovalo sólisty, z nichž v popedí
stál zejména p. Lanhaus (Sultán Sulejman) pveckou
i hereckou zralostí. Též i sl. Snopková našla tento-
kráte pro svoji Jelenu prostý, srdený akcent ; ten, jak se
zdá, pvkyni, jejíž umni je dosud v zaátcích, dobe
svdí. Svží tempo premiéry bylo jistou zásluhou ka-
pelníka p. Holeka. Zdenk Knittl.

*) Druhému pedstavení, pi nmž roli Maenky zpí-

vala pí. Slavíková, pítomen jsem nebyl. Byl jsem
však z kruh odborných ujištn, že prbh pedstaveni
byl bezvadný, jakož i výkon jmenované umlkyn. Také
návštva pevýšila pedstavení svatojanské, a úspch byl

ješt boulivjší. Zdá se, že divadlo v Šárce zapoušti

koeny. Zd. K.

Odebírejte o rozšiujte .Dalibora'!
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i KRITIKA KEffiK
Musica.

Dubnové íslo francouzského msíníku „Musica"
jest vnováno hudb eské. Proti této publikaci, pro
její Iedabylost a laxnost, která byla úmysln zamlována
eskými listy, nutno drazn jen protestovat i.

Máme-li my býti Francouzm pedstaveni jako národ
hudební, pak informace má býti odborná, vcná a
co hlavní : nestranná. Tchto bod však publikace tato

naprosto nedosahuje, nebo ím mén odborná a

vcná, tím více holduje stranictví. K dkazm staí
pouhé pelistování, jež nás ihned pesvdí, kdo inspi-
roval tchto nkolik stránek, kdo dodal sem po-
chybný materiál. Sympatický národ francouzský jest po-
mrn nejmén o nás informován a není divu, že o nm
víme pomalu více, než on o nás. Francouze pro tuto

publikaci viniti nechceme. Jména jako : Kika, Štpán,
Vycpálek, Lowenbach dokumentují, komu vlastn
toto íslo slouží. Celý cantus této revue nese
s sebou propagování nkolika oblíbenc. Pro tuto
stranickost zlehuje publikace vážnou snahu informovati
cizinu o stavu u nás, kde mimo tchto favorit jest ješt
mnoho lidí zaasté vážnjších a jist
zdatnjších! Divíme se též, že sdružení toto nepro-
vedlo závrenou redakci, jež by odstranila adu vážných
rozpor v ísle samém. A jaký to vše má pro nás význam
a prospch : toto kramaení s nkolika jmény ?

Není cizina tím více konfusnjší, zatím co by mla býti

vážn informována?
Nedbalost a povrchnost zaráží ze všech stran. Jak

z lánk tak i z celého uspoádání textového i hudebního.
Pedem k ásti textové ! Kdo píše zde o hudb ?

O eské hudební akci rozepisuje se Louis Thomas, jenž
v Paíži hraje úpln bezvýznamnou roli a kterého jen
zájem o pohostinské vystoupení osoby mu blízké svedl,

aby se zde rozpovídal o eské hudb a rozplýval svým
frázovitým slohem. Impulsy tedy osobní a ne isté
umlecké! Co neznámému Thomasovi do pera vlétlo, to
zde sdluje. lánek o Dvoákovi, s e t ka n ý v 1 a s t n
z rzných anekdot, píše Jenny Leighton. Tak se
Dvoákovi ovšem neposlouží, podotýkati nemusíme.
K ocenní jeho významu byla by zde lépe na míst krátká
aspo, ale výstižná studie. Naproti tomu dobrým zdá se
býti nkolik ádk Georgesa Pierredona o Bedichu Sme-
tanovi, jehož portraitem, málo bohužel zdailým ozdobena
obálka ísla. Pro však k témuž lánku pipojena nevý-
znamná kresba Smetanova, k tomu s nmeckým
textem, aby konfuse byla úplná, zstává záhadou. lánek
Suzy Leparcové o Mozartovi v Praze bylo možno úpln
vypustit a za to popáti více místa k správnjší informaci
o opee Národního Divadla, jež dopadla s politováním
v ádcích Gastona Magnyho velice bled. Hanuš Jelínek
napsal lánek o eské lidové hudb

;
ádky jeho pojedná-

vají vlastn o národní písni.

Tedy textov bilance slabá. Nkolik ádk Vítzslava
Nováka, by bez velkého významu, ale mající pece mu-
sikálního ducha, zachrauje tuto stránku v míe aspo
skrovné. Nezstane ovšem tajno, že ochoty Novákovy
bylo tmito favority zneužito. Nezdá se již, že
Novák stává se reklamní figurou v tchto
rukách? Novák toho nepostehá, nebo píliš ví
v umlecké jejich snahy. Lidé ti z Nováka tží, proto
všude ono exponování mistra, bez nhož význam U. B.
byl by stlaen na minimum, ne-li naprosto annulován.

ást hudební uspoádána je bez systému, bez vý-
znaných znak, bez programu. Smetanu nelze represen-
tovati jen bezrozmyslným otištním njaké staré desky
z jeho prvých skladeb, jež ze zaprášených skladiš za-
pji Wetzler. Snad lépe ješt pochodil tu vedle Suka a
Nováka Fibich. Ale pítomná úast Foerstera zaráží. Jeho
významu nebylo poslouženo drobnstkou z Impressi.
Nemohlo zde býti poukázáno na jeho Evu? Touto cel-

kovou nepipraveností klesá též píloha na pouhé ni-

veau hudebních kdysi píloh L'lllustra}ion

!

A nyní k té nejsmutnjší stránce : obrazové. Zde m-
ení dle obliby, machinace inspiratorú vystupuje co nej-
více do popedí. Po málo zdaeném snímku Dvoáka
(studie od Švabinského) vidíme galerii nejvýznanjších
skladatel eských. Jak vedle Fibicha, Foerstera, Kova-
ovice se dostal jinak nám sympatický, ale ješt píliš
mladiký Kunc, není známo. A jak mohli býti sem pojati

do skladatel 3 dirigenti naprosto odchylných pól

:

Nedbal, Kovaovic a ped tohoto Zemánek? Nevíme,
že by dr. Zemánek kdy nco napsal a že by zasloužil

proto názvu nejvýznanjšího skladatele. Veliký portrait

jaroslava Kiky je ostudou tohoto neistého úsilí! Pod
ním skví se nápis: „mladý a již významný hudebník".
Vedle nho malé podobenky Štpána a — Ostrila ! Kdo
zasloužil si vlastn výše citovaný nápis ? Kika — nebo
Ostril ? Co udlal Kika ? K emu toto vyvyšováni ?

Vedle portrait Štpána a Kiky dojemn se vyjímají pak
karikatury Boetingrovy: Jos. Suka a Vítzslava Nováka!
Pro tyto lidi nedodali pánové žádných podobizen, místo
co by mli podxti ádné obrazy dosud neznámých lidí.

To jest prosté sesmšování Suka i Nováka a oba
mli by si takovéto úsluhy, jež popularity jim ve Francii

jist nedodají, kategoricky zakázat. Zde volati celé

slavné sdružení inspiratorské k zodpovdnosti, vzhledem
k tmto rozporm, rozporm až úžasným. Celá machinace
je pece v nesouladu s umleckým významem skladatel
Suka a Nováka ! Totéž platí o dalším obrazu pátelského
kroužku Novákova, kde pi tech šálcích kávy vidíme
vedle mistra a jeho choti celé bohaté shromáždní: opt
Kiku, opt Štpána, Vycpálka a Lowenbacha, tedy osoby
pro frartcouzský styk úpln bezvýznamné. K tomuto de-
koru druží se, abychom nezapomli, lánek Raymondy
Delaunoisové o Vítzslavu Novákovi. Kdo je ale Mme
Raymonda Delatmois. jež ve svj lánek vetkává ducha-
plný interviev s p. Štpánem ? Jest to pvkyn, jež pod
patronanci U. B. pedvedla ubohou dnešní „salonní"

Francii v písních Henri Duparca, Pierra de Bréville a Ga-
briela Fabreho. Madame ped pozváním U. B. nevdla
nieho o existenci Novákov. To je jisto.*)

Pekrucování a zkomolováni jmen není z nejposled-
njších stránek této publikace, jež nám spíše škodí. Tak
teme: Osakar Chomel, Mile Schlekova (Slechtová), ger-

manismy jako Storck a Polack etc. Vrchol všeho tvoí
pofrancouzštní „Libuše" v „Libouche" ! Francouzovi se
to ovšem dobe te, ale eskému lovku je hrzno nad
takovým hyenismem. Až budete podruhé poizovati tak
podaené íslo, dáváme vám, pánové, radu : Vytisknte je

v Praze anebo aspo nedopuste tisknouti takové ozdoby,
jaké se zde tou ! Nebojte se. Je-li láska Francouz k nám
skuten upímná a není-li jen diktována pomrem k El-
sasku, pak snese dozajista naše eská jména.

Shrme tyto ádky. Publikace n e d o s t á 1 a svému
patinému úelu. Ona je s 1 a b á, stranická, nesprávná.
Ona je paskvilem, než odbornou informací, nebo
nám spíše uškodí, než prospje. A „Musica" nemá žád-
ného významu ve Francii, pece litujeme ji, že se stala

obtí špatných rukou, které ji vykoisují pro svou re-

klamu, nejapnou, ist obchodnickou.
Na úetcelé eské hudby nesmi se favo-

risovati nkolik bezvýznamných mladi-
kých jme n.**) Nejlepší ovšem odpovdí byla by sku-

*) Vaši zásluhu o informování Francie o stavu naší

opery, doufáme, že neoceni Národní divadlo ! Do stavu
lenstva dostal se M. Pozzo ? Tento rodilý Francouz ml
u nás hostovat, ale nemohl s námi nikdy souviset, po-
nvadž umlecky byl nemohoucný. Umlecky bezvý-
znamný Viktorin a ada odešlých len nebude by skv-
lými portréty, informovati Paíž. Odešlá Bobková, Valouš-
ková a Maturová, jež portrétem vyniká nad naši primadonu
Slavíkovou ! Vrchol vaší komiky tvoí vsunutí taneníka
Hauslera v ona místa, kde tak tžce . postrádáme hod-
notné umlce Humla, Ungrovou nebo Šlechtovou.

**) A pánové samospasitelné naší hudební strany ne-
radi slyší, vytkne-Ii jim nkdo, že kamarádství je

jednou z nejvýznanjších jejich vlastností.
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ten dobrá studie informativní, jež využila by hlavn ne-
strannost jako nejhlavnjší složku. Než této doe-
káme, chceme býti na stráži. H.

' Abbé Lacuría: Život Beethovenv jak jej sám na-

psal svými díly.*) Pítomná knížka, již z francouzského
peložil a „s pomocí boží a pátel" vydal Otto Albert

Tichý t. . ve Velké u Strážnice na Morav a kterou vy-
tiskli K. Kryl a F. Scotti v Novém Jiín. Vyšla ped rokem
a jist zstala by širšímu tenástvu neznámou, nebýti

pražského, dnes pro eské pomry knižní nejvýznamnj-
šího, ilého nakladatelství fy Srdcový, jež pejalo znanou
ást nákladu resignovavši spolenosti „Studium". Spole-
nost vydala díla pevážnou vtšinou i theologická a to

budiž nám direktivou pro posuzování této publikace.

Práce Lacuriova vychází z dílny sice zábožensky zaníce-
ného diletanta, ale pi tom zárove bystrého pozorovatele

a usuzovatele, jehož pirovnání nejsou bezpodstatná. Jsou
podávány prost, maji svoje osobní kouzlo a tou se ra-

dostn. Své vývody basuje na devíti symfoniích. Nesmr-
telného a v druhé ásti (Poslední dvrná sdleni genia
Beethovenova) vykládá Lacuria i poslední jeho kvartetta.

Shrneme-li tato pozorování a pidáme-li k nim pádný
argument, že psány byly tyto zápisky v letech padesátých
minulého století, máme nejlepší dvody, pro isti tuto

nžnou knížku. Lacuriovo jméno bylo dosud neznámo,
ale jeho výklad symfonické tvorby Beethovenovy staví jej

estn vedle Schindlera a Habenecka, ponvadž v tch
letech života byl mu Beethoven „souhrnem veškeré veli-

kosti a veškeré krásy svta, utšitelem duší zarmouce-
ných, mistrem mistr."

Peklad Otto Alberta Tichého neobešel se bez jistých

násilností, jež diktovány byly spíše snahou po dobovém
vystižení slova. Pes to te se dobe. Knížku doporuuji
našemu tenástvu co nejveleji.

V. Hanno Jarka.

Fr. erný: Klavírní skladby I—VI. (Op. 5. Edition

M. U. No. 837.) Dvouruní tyto klavírní piecy vyznaují
se jako pedností po stránce invenní ušlechtilou melo-
dinosti a rytmikou, po stránce harmonisaní interessant-

ními harmoniemi, v moderním duchu se nesoucími, jež

nezapírají ušlechtilost autorovu. Rovnž stídání nálad
jest pedností tchto skladeb, vzdálených jednotvár-

nosti, jež zaasté bývá Achillovou patou salon-

ních skladeb klavírních. A tak klavírní skladby Frant.

erného, neiníce nad to pílišných, neobvyklých poža-
davk technických, mohou býti vhodn zaazeny v reportoir

každého pianisty. Zd. K.

DOPISY T7?

Kijev (Rusko). A. I. Rubec, profesor petrohradské

konservatoe, zemel 28. dubna (11. Máje) vmstStaro-
dub, ernigovské gubernie na Rusi. Narodil se r. 1837

v Cugujov, Charkovské gub. Ukonil r. 1858 gymnasium
v Kyjev a r. 1861 Lyceum v Nžín a vstoupil na státní

službu k soudu. Po otevení petrohradské konservatoe
vstoupil do této zprvu v oddlení zpvní a potom na radu
iditele Rubinsteina v tídu theorie hudby. Roku 1866

ukonil konservato a byl jmenován uitelem theorie hu-

dební i solfegio na„ této i byl souasn uitelem hudební
theorie 1 zpvu v Ženských institutech Smolenském, Pav-
lovském id . . Vydal tiskem „Methoda Uebná Theorie

Muziky i solfegio" (Moskva 1867), „Muzikálná azbuka"
(1876—1895 7 vydání), „Sborník 200 Maloruských národ-

ních písní (nápvy), 3 sešity národních písní, z nichž 60
potem s prvodem piana, Sborník 4hlasných písní pro

stední školy, Sborník cviení pro 1 i více hl as (2 díly

1870), Sborník rytmických cviení (1873), Sborník cviení

*) Abbé Lacuria : Život Beethovenv. Lze obdržeti

v nakladatelští Srdcové, Spálená ul. 19. Cena 2 K.

v klíích (1874), Písn dtské (1876), 50 Ruských národních
písni (1877), Sborník národních tanc (1877). Sepsal tak-

též biografický lexikon ruských skladatel i v hudb vý-
znamných lidí (1886). — V minulém roce 1912 poal
v „Novém Vremeni" uveejovati : „Vzpomínky A. J. Rubca
na první leta Petrohradské konservatoe", v kterých tento
ušlechtilý lovk a bystrý pozorovatel kresli rozkošné
obrázky o uitelích, profesorech konservatoe i tehdejším
petrohradském hudebním svt. V druhém z feuilleton
vzpomíná prof. I. K. Vojáka, který práv roku minu-
lého (1912) dosloužil ne petrohradské konservatoi pade-
sát let. Budiž nám dovoleno odstavec tento uvésti v pes-
ném pekladu : Ignatij (Hynek) Kasparovi Vojáek náležel

k potu vzácn vzdlaných hudebník oné doby. Ukoniv
gymnasium v Brn na Morav, vstoupil na filosofickou

fakultu university vídeské. Studie na universit nebyly
mu pekážkou, aby pokraoval v sbírání národních pisni

své dívjší innosti. V roce 1855 se stal vojenským ka-
pelníkem (Gardového pluku Preobraženského), potom fa-

gotistou v orchestru Imperátorských divadel a potom var-

haníkem v Italianské opee. Po smrti O. I. Diitsche byl

Vojáek, tše se povsti výteného hudebníka a theoretika,

povolán na jeho místo na konservato jako profesor in-

strumentace. Jeho pedagogické psobení pineslo znaný
prospch jeho žákm. Vzácná skromnost, jakouž vyzna-
menával se tento ctihodný lovk, nedala mu jiti za ka-

riérou, která ho minouti nemohla. Napsané opery oper-
nímu komitétu vbec nezadával, znaje dobe vládnoucí

tam poádky". Profesor A. I. Rubec na sklonku života

svého oslepnul. Veškerá žurnalistika ruská pináší lánky
plné uznání innosti tohoto výborného ruského hudebníka ;

vzpomínka zde mu vnovaná budiž nezabudkou položenou
na jeho hrob. Zesnulého profesora A. I. Rubce, svého žáka
na petrohradské konservatoi a potom svého kolegu vzpo-
míná ve svém dopise soukromém mn psaném profesor

Vojáek nkolik msíc ped jeho smrtí, pronášeje o nm
charakteristiku jako o lovku nevšedním. Jak výše uve-
deno, zakonil p. prof. I. K. Vojáek roku minulého svou
padesátiletou innost uitelskou na petrohradské konser-
vatoi, tedy slavil vzácné jubileum. Prof. Vojáek dnes ve
svém 89. roce je dosud tlesn i duševn obdivuhodn
svží. Dopisy jeho, možno íci, kalligrafického, droboun-
kého písma, jsou psány pekrásným eským jazykem, e-
ským a slovanským, ale ne jen jazykem slovanským, ale

i duchem slovanským. Prof. Vojáek je dosud skladatel-

sky inným. Leží ped námi tištné dv skladby „Dumka"
a druhá „Prosti" i dva sbory pro mužské hlasy : první na
slova profosora Borzenko v Odse a druhý sbor „Jsme
k boji odsouzeni" na slova J. V. Sládka, který je vnován
pražskému Hlaholu ;

nížepsaný je poven ku odevzdání
této skladby. K takové svžesti a innosti ve vysokém
vku po padesátileté innosti pedagogické na petrohrad-

ské konservatoi panu profesorovi srden, a opoždn,
blahopejeme a voláme „Mnogaja leta".

Otakar ervený.

18J1GBÍ8I KONCERTNÍ ruch 181181181

Dvr Králové. Koncert Hud. spol. „Dvoák" 17. kvtna
k uctní památky svého zasl. peds. p. JUDra Rud. Ne-
dbala za spoluúinkování sl. Vry Kruisové, virtuosky na
harfu. Poad: 1. Wagner: Slavnostní pochod z opery
„Tannhauser", orchestr. 2. Trneek: Transkripce na Sme-
tanovu symf. báse „Vltava", pro harfu. 3. Pierné: Kon-
cert pro harfu op. 39. s prv. orchestru 4. Smetana:
„Šárka", symf. báse z cyklu „Má vlast", orchestr. 5. Ka-
ger: Fantasie na motivy z „Prodané nevsty", pro harfu,

ruk. novinka, vn. sl. Kruisové. 6. Schubert: Symfonie
H-moll ís. 8., I. Allegro moderato, II. Andante con motto.

Dirigent J. Renner.
Chicago. Na podnt a za spoluúinkování Zelenky-

Leranda uspoádal „Kruh pátel umní" s velikým úsp-
chem adu volných populárních koncert, by jimi tiben
byl vkus obecenstva a láska k eské hudb. Z bohatého
programu, sestávajícího ze skladeb pro piano, saxofon,
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pro housle solo, houslových duett a zpvných ísel, vy-

jímáme: Dvoák, Humoreska; Smetana, Z domoviny;

Friml, Rašení jara; |indich, Na perutích; Tovaovský,
Pijde jaro a národní písn.

Kostelec n. O. a Rychnov n. K. Hudební slavnost

prof. sbor jub. reálky v Kostelci n. O. a vyšš. gymnasia

v Rychnov n. K. ve prospch chudých studujících obou
ústav. Poad 22. kvtna v Kostelci n. O.: 1. Dvoák,
Serenáda E-dur. Smyc. orch. 2. Kossl, Jarní. Smíš. sbor.

3. Meyerbeer, Fantasie na operu „Hugenotti". Harfa.

4. ech, Dagmar umírá. Pednes (p. prof. Prášek). 5. Mosz-
kowski, Suita. Dvoje housle a klavír. 6. Krištof Harant

z Polžic a Bezdružic, Sanctus. Smíš. sbor z 5h!asé mše
ruk. Vratisl. 7. Smetana, Vltava. Vel. orch. 8. Suk, Ma
moja. Smíš. sbor. 9. Qrieg, Smrt Asina. Smyc. orchestr.

10. Suk, Fantasie polonaise. Klav. 11. Smetana, Z esk.

luh a háj. Vel. orch. 12. Smetana, eská píse. Kantáta

pro vel. sbor a orch. V Rychnov n. K. 25. kvtna krom
ísel 2, 3, 5/8, 10/12 provedeny: Jindich, Svítání na

horách. Smyc. orch. Foerster, Modlitba na moi. Smíš.

sbor. Orchestr žactva gymnasia. Dirig. prof. Trnka. Smíš.

sbor žactva reálky. Dirigent prof. Zástra. Spoluúinko-
vali p. Nágl, konc. mistr na harfu a p. Fendrštát, absolv.

konserv.

Kromíž. „Moravan" provedl dne 17. kvtna a

18. kvtna Berliozovo „Prokletí Fausta" pro soli, sbory

a velký orchestr. Soli: Markétka (soprán), sl. Janeková,
konc. pvkyn. Faust (tenor), pan Tauber, sólový tenor

P. S. M. U. Mefisto (bas), pan Šoupal, konc. a operní

pvec. Brander (baryton), p. Ing. cand Malík. Sbory : Smí-

šený sbor Zpv. spolku „Moravana", sesílený chovanci

c. k. ústavu pro vidl, uitel, dtský sbor (andl) hud.

školy „Moravana". Orchestr úplné vojenské kapely . 3.

z Tšína. Dirigent Stan. Šula.

Litomyšl. V 18. ísle „Smetany" ze dne 1. kvtna
objevila se následující zpráva: „Tyto dny dávány byly

v Litomyšli „Svatební košile" také jako protest proti

naší „nadkritice". Ale úspch byl chabý; jak místní refe-

rent píše, obecenstvo na konec o pekot se dralo na
zdravý vzduch. Jak patrno, jest „Dvoákovina" všude jen

voda a voda." — Podepsán Z. N. — Proti tomu dovolu-
jeme si tvrditi, že zpráva tato jest prostou lží a úmysl-
ným pekroucením kritiky referenta „Fer" „Litomyšlského
Obzoru" („L. O." ís. 16.). Dotyné místo kritiky doslovn
zní: „Bohužel nutno k tomu poukázati, že opakoval se
skoro týž zjev jako kdysi dávno: obecenstvo, zdá se,

neocenilo ani obrovskou práci pípravnou, ani neprojevilo

uznání zdailému výkonu tou mrou, jak zasluhovalo.
Odmený, chladn zdvoilostní potlesk, není prkazem
valného zájmu o dílo, ani o snahy domácích initel, a

tak ani pkné pedstavení nedovedlo rozehátí poslu-

chae a strhnouti je k význanjšímu projevu radostného
uznání. A pece jak umíme býti jindy štdrými k cizím
i za výkon hodn podprmrný vyvoláváním
iperné subrety! K závru bylo tolik spchu
pi nevasném odchodu, že jemná orchestrální dohra za-
nikla v šumotu." Spolený podnik pveckého spolku
„Vlastimil" a litomyšlské Filharmonie nebyl protestem
proti „nadkritice" „Smetany", nebo ob korporace jsou
nad stranickou „nadkritiku" povzneseny a sledují ist
umlecké cíle, prosté surového šovinismu, jak bylo doká-
záno provedením „Dalibora", „Tajemství", „arostelce"
i. produkcemi, na nichž byla provedena Smetanova díla :

eská píse, Rolnická, Píse na moi; to svdí i Fibi-

chv celoveerní velký koncert a pirozen i produkce
dl tetího našeho mistra Dvoáka. Rovnž od eské
Filharmonie byl vyžádán cyklus „Má vlast" a pi kon-
certu Ševíková kvartetta „Z mého života". Takové jsou
naše snahy, ty nás vedly i k „Svatebním košilím". O ve-
likém úspchu svdí následující data: Obecenstvo samo
si vyžádalo pístup do tí zkoušek za vstupné. Zkoušky
byly ze dvou tetin naplnny

;
„Svatební košile" byly

dávány dvakráte pi úpln vyprodaném dom a byla žá-
dána i tetí reprisa, jež pro jiné podniky nemohla býti

provedena. — Tolik na obhájení pravdy a vyvrácení lži.

Pvecký spolek „Vlastimil" pro takovýto zpsob „boje"

vypovdl další odebírání asopisu „Smetana".
Výbor Litomyšlské Filharmonie. Výbor „ Vlastimila".

Nymburk. Domácí zábava Besedy a Hlaholu dne

25. kvtna. Poad: 1. Vendler: „Jen jedinkrát". Ženský

sbor. 2. Souek: „Petronila". Smíš. sbor s prv. klavíru.

3. ech: „První hubika". Píse pro soprán s prv. kla-

víru. 4. Bachtík: „Z humoru našeho lidu". Mužský sbor.

5. Vymetal: „ervená voda". Smíš. sbor s prv. klavíru.

6. Alard-Gounod: Fantasie z „Fausta" pro housle s prv.
klavíru. 7. Strebl : „Krejí". Ženský sbor. 8. Bendi: „Vo-
jáci". Mužský sbor. Dirigent Frant. Symon.

Olomouc. Koncert ve prospch balkánských sirotk

konán dne 27. dubna za spoluúinkováni paní Magdy
Šantrkové, profesor Jar. Svobody a F. Polmana, JUC.
Hrabte a Botáe. Velkého úspchu docílili: pí Magda
Šantrková pednesem Dvoákových biblických písní za
ideálního klavír, doprovodu prof. Svobody, pp. Polman a

Svoboda mistrovským podáním Beethovenovy sonáty

F-dur Garn') Pr0 housle a klavír; dále zpíval mimo jiné

p. JUC. Hrab Svobodovu píse „Vný mír" v niž zna-
menit nálada jest vystižena. Návštva byla velká.

Ostrava Polská. Záboj v Pol. Ostrav a Lu-
mír v Mor. Ostrav provedly spolen v minulých
dnech koncerty s následujícím poadem : J. B. Foerster

:

„Skon" a „Jarní noc", smíš. sbory poprvé s prvodem
vel. orchestru; Dr. A. Dvoák: „Vodník", symfonická bá-

se; Vít. Novák: „Boue", moská fantasie pro sola,

sbor, velký orchestr a klavír. Dirigoval prof. Rund, do-
provázely voj. hudby z Tšína a Krakova, sbor ítal 160

osob. Sola v „Boui" zpívali: Pí Musilová z Chrudimi
(soprán), St. Tauber, len P. S. M. U. (tenor), Dr. Ma-
touš, pedseda „Lumíru" (baryton) a V. Scheich, len
„Záboje" (bas).

Plze. Koncertní zábava lenská „Hlaholu" dne
24. kvtna. Poad: 1. Mozart: Pedehra k opee „Figa-
rova svatba" (Hudebni sdružení). 2. Foerster: „eská
píse", smíšený sbor. 3. Goldmark:, a) „Klid moe",
b) „Šastná plavba", mužský sbor. 4. ihovský: a) „Jarní

píse", b) „Vidím svoje štstí", c) „V jarní den", ženský
sbor. 5. a) Rozkošný: „Noveleta", b) Dr. Dvoák: „Le-
genda" (Hudebni sdružení). 6. Weis: „Blafácké písn"
(p. Rudolf Kalabza). 7. ihovský: „Moravské národní
písn", pro smíšený sbor a barytonové solo s prvodem
4r. klavíru. 8. Gounod: Úryvky z opery „Romeo a Julie"

(Hudebni sdružení). 9. Spilka: a) „A já sám", b) „A já

poád", c) „Koupím já si kon vraný" mužský sbor.

10. a) Fetrás: „Prisca", ital. zastaveníko z op. „Najády",
b) Šebek: „Bulharský tanec" íslo 2 (Hudební sdružení).

Dirigent Norbert Kubát. U klavíru sl. A. Skálová a pan
B. Picka.

Polika. Koncert ze skladeb mistra Z d. Fi-
bicha c. k. ústavu ku vzdlání uitel dne 16. kvtna.
Poad: 1. Úvodni slovo o mistru Zd. Fibichovi (Konrza).
2. „Pom" pro smy. orchestr a harm. 3. „Ždání", smíš.

sbor. 4. „Malíské studie" pro klavír: . 1. „Lesní sa-
mota", . 2. „Spor masopustu s postem" (Mikelka).

5. „Tichá noc", muž. sbor. 6. Romance B-dur pro housle

(J. Zavadil). 7. „Pomsta kvtin", melodram s doprovodem
klavíru (Pospíšil a Mikelka). 8. a) Sbor dívek z opery
„Šárka". (Pedzpv Vlasty pí Bradová.) b) „Zpv sla-

víka", dvojzpv pro soprán a alt. 9. „Z hor" pro klavír

:

11. . 1. „Vznášející se orel", . 4. „Horská bystina"
(Mikelka). 10. Thema s variacemi pro smycový kvartett

(Mikelka, ZavadiJ, Kubišta a Martin). Dirigenti: prof.

|. Kordík a B. enk. Spoluúinkoval dámský odbor
„Kollára".

Praha. Koncertní veer „Hlaholu" ve Smetanov síni

Obecního domu dne 31. kvtna. Dirigent p. Jaroslav
Kika. Spoluúinkuje kapela c. a k. pš. pl. . 11, í-
zením kap. p. J. Elsnice. U klavíru p. Fr. Kohout. Poad

:

ást I. Pednáška p. Ludvíka Kuby o písních jihoslovan-

ských. 1. Kuba : Trojlístek písní ernohorských pro muž.
sbor. (Poprvé.) 2. Kuba: Trojlístek písni dalmatských
pro žen. sbor s prv. klav. (Poprvé.) 3. Kuba : a) V onom
erném lese (slovinská), b) Déš se leje (ernohorská)
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pro smiš. sbor. 4. Andl: 8 národních písni chorvatských
pro smíš. sbor. (Poprvé.) 5. Mokranac: Srbské písn,
pro smíš. sbor. 6. Christov: Liljana, dívka krásná, kytka
z národních písní bulharských pro smiš. sbor. (Poprvé.)
ást II. 1. Fibich: Ouvertura k „Noc na Karlštejn".
2. Saint-Sans : a) Idylle Écossaise, b) Danse de la Gipsy,
z bal. hudby op. „Jindich VIII.". 3. Blodek: Koncert
pro flétu s práv. orch. 4. Smetana : Vltava, symf. báse
z cyklu „Má vlast". 5. Liszt: Uherská rhapsodie . 4.

6. Dvoák: Slovanských tanc . 8 . n., . 1 . st. 7. a)

Drdla: Souvenir, b) Fibich: Pome, pro housle s prv.
orch. 8. Dohnányi : Svatební valík z hud. pantomimy
„Závoj Pierotin".

Praha. Veer starých písní (Arie antiche) Umleckého
klubu 17. kvtna. Poad: 1. Hudební drama a italští skla-

datelé v XVII. a XVIII. stol., p. Šak. 2. Marco Antonio Cesti

:

Intorno all' idol mio . . . Alessandro Scarlatti: O cessate

di p i agar mi ... Se tu della mia mote . . . Antonio Cal-

dara: Sebben crudele . . . Emanuele Astorga: Morir
vogl' io . . . p. Mejstík. 3. Giovanni Legrenzi : Che fiero

costume . . . Alessandro Scarlatti : Siciliana . . . Spesso
vibra per suo gioco . . . Antonio Caldara: Come raggio

di sol . . . Domenico Scarlatti: Consolati e spera ! Sl.
Krombholcová. 4. G. F. Handel: Ah mio cor, schernito

sel . . . Giovanni B. Pergolesi: Se tu m'ami . . . Pietro

Domenico Paradies, Arietta. Giovanni Paisiello: II mio
ben quando verrá . . . Nel cor piú non mi se.ito . . .

p. Mejstfik. 5. Benedetto Marc?llo: II mio bel fuoco . . .

Nicolo Picinni : O notte, o gran Dea del mistero . . . Gio-
vanni Paisiello : Chi vuol la zingarella . . . Giovanni Mar-
tini : Piacer amor . . . sl. Krombholcová.

Strahov. Poad skladeb, které provedeny budou pí
historických koncertech „Hudebního klubu" na Strahov.
I. Varhanní koncert v opatském chrámu strahovském.
(Dne 4. ervna o l

/*3. hod. odpol.) 1. Kucha: Fantasie

G-moll. 2. Brixi : Concerto in F. 3. Fuhrer : Slavnostní

praeludium D-dur pro dvoje varhany. 4. Anonym (z XVIII.

st.): Concerto in F majore. 5. Brixi: Concerto in C. Diri-

gent O. Ostril. Varhany: Wowes (u malých varhan Cmí-
ral). Orchestr: „Orchestrální sdružení". Ped historickým

koncertem pednáška Rom. Perlika: „O velkých varha-

nách strahovských". II. Historický koncert ve filosofickém

sále strahovské bibliotéky. (Dne 7. ervna o 1
/23. hodin

odpol.) 1. Kucha: Cantate Miloni abbati. 2. Strništ:
Quintuor in E majore. 3. Martinovský: a) „Tužba", píse
na slova Jablonského, b) „Klekání", c) „Nemocné dítko",

dv písn na slova Picka. 4. Batka Evermod: Grande
Polonaise. 5. Vitásek : Festlied. Dirigent K. B. Jirák. Soli

:

pí |elínková a pi Wolfová, pp. Jelínek a Strahl. Komorní
skladby (. 2. a 4.): „Akadem. kvartetto" a lenové
„Orchestrálního sdružení". Cembalo: O. Ostril. Sbor.

lenové „Hudebního klubu". Ped historickým koncertem
prohlídka knihovny a pednáška Romualda R. Perlika:

„O hudebním archivu strahovském".

Stráž. Pvecká beseda Zpv. spolku 18. kvtna.
Z poadu I. eské nár. písn, a) Mendelssohn: Když dva
se louit musí. b) Bendi: Cypiše. Sólové písn, a) Sme-
tana: Duetto z opery „Braniboi". b) Blodek: Duetto

z op. „V studni". Dv chodské písn. Popp: Ptaí zpv.
Flétna s pianem, a) Smetana: Arie Vendulky 7 op. „Hu-
bika", b) Nedbal: Oi. Sólové písn. II. ajkovský:
Pimpinella. Sólová píse. Kunc: Jurka. Muž. sbor. Blo-

dek: Svatojanské ohn. Smíš. sbor z opery „V studni".

18111 HUDBA CÍRKEVNI~ÍBl
Úspch eské hudby v cizin. V Baru, zugském

kantonu ve Svýcaích, sloužena byla u píležitosti XXIII.

valného sjezdu Cecilského spolku, v nmž zastoupeno
jest 8 sekcí, potem as 200 len, o pondlí svatodušní,
dne 12. kvtna slavná mše, pi niž provedena úplným,
pes 250 pvc ítajícím sborem kantonálního cecilského

spolku, eského skladatele Vojtcha Rihovského
„Missa Loretta". O této velké církevní slavnosti

rozepsaly se elné listy švýcarské obširn, zmiujíce se

s velkou pochvalou o skladb našeho skladatele. Tak
„Zuger Nachrichten" píší v ísle ze dne 15. kvtna t. r.:

„Nemá-li „Missa Loretta" snad tolik melodie, tolik jása-
vého zvuku a radostných akord jako Griesbacherova
loská „Missa Stella maris", jest pes to rovnž hudebni
dílo mocn jímajího a povznášejícího úinu, jenž v jed-
notlivých mistech vrcholí ve vysokém uchvacujícím dojmu.
Takovým místem je hned úvodní motiv Kyrie, zprvu ve
stlumených altech mkce prosíci a lkající, pevzatý pak
soprány a sesilovaný a dtklivjší, až konen v plno-
zvukých, mocných akordech celého sboru se k boulivým
prosbám spojující. Tento úvodní motiv má obdivuhodný,
uchvacující úinek, kterýž diskrétním prvodem varhanním
ješt ku zvýšené platnosti byl piveden. Motiv optuje se
ku konci mše v Agnus pi „donna nobis pacem" a zase
zprvu zdvihá se v mkké prosb, až pak v mocných
proudech ton „Missa Loretta" v mohutný závr vyznívá.
Vedle Kyrie a Agnus jest také Benediktus pravou perlou
církevního umni a cecilianské hudby chrámové; zprvu
nesmlé a prosté, ale pozdji stoupající ku „hosanna",
plnému jásavého zpvu i zvuku." — „Zuger Kantons-
Anzeiger" ze dne 14. kvtna t. r. pak píše : „Co však ze
všeho nejvíce srdce uchvátilo, byla „Missa Loretta"
od Vojt. Rihovského op. 3. (Náklad Mojmíra Urbánka
v Praze.) Hluboká poesie tkvi v ní a její hudb. Nžné
nálady v Kyrie, sólové partie z Gloria a Kréda, jakož
i sola v Agnus Dei, vynikly pi dobrém pochopení a
vrném procítnív jak pvci, tak prvodem varhanním, ne-
obyejn úinn. Rihovského „Missa Loretta" náleží k onm
skladbám církevním, které bez affektu živ a mocn k lidu

mluví, takže naslouchaje v tichém zanícení istým akordm,
cítí blízkost svého Boha; nerozptyluje modlícího, nýbrž
velebí s ním v jásavém zpvu dobrotu Pána, jehož ne-
krvavá ob ve mši se koná." — Mši obezetn idil po-
prvé jako kantonálni dirigent dp. kaplan a iditel kru
Elsener z Chámu. Prvod varhanní dovedn hrál pan
rektor B u 1 1 e r.

XI. italský nacionální kongres pro cirkevní hudbu
konati se bude 4. 5. ervna v Turin s tímto progra-

mem : Propaganda o organisace odP. Angela de San-
t i h o, generálního presidenta italského Caecilianského
spolku. 2. Gregorianský zpv a jeho provádní od
Maestra Giulia Basa, artistického iditele nakla-

datelského domu Bertarelli v Milán. 3. O specifickém

charakteru církevní hudby od Monsignora Angela N a-

s o n i h o, iditele asopisu „Musica sacra" v Milán. 4.

Stará a moderní polyfonie. 5. Groteska v církevní hudb
od Commendatora Giovanniho Tebaldiniho, ka-

pelníka basiliky svatého domu v Loret. 6. Náboženský
lidový zpv od Monsignora Raffaela Casimi-
r i h o, kapelníka lateránské kaple v ím. 7. Scholae can-

torum od kanonika Basilia Buscaglia v Bielle. 8. O dispo-

sici a varhanním rejstíkování. 9. Prvod chorálu a jeho

rozvoj v djinách hudební literatury od Maestra Cavaliere

Dino Sincera, profesora varhan na dívím lyceu „G i u-

s e p p e Verdi v Turin. 10. Hudebni kapely pi ná-
boženských procesích od Maestra Giovaniho Cipolly,
varhaníka u sv. Augustina v Turin. Pro všecky pednášky,
jež budou doprovázeny vokálními a hudebními ukázkami,

postavi papežská a královská firma Cavaliere Carla Ve-
gezzi-Bossi v kongresovém sále skvostné varhany. Aka-
demie Stephan Tempia uspoádá na poest úastník kon-

gresu zvláštní koncert a Schola Cantorum Salesian na
Valdoccu provede se 300 úinkujícími Missu Papae Mar-
celli. Administrace státních drah povolila pro úastníky
sjezdu veliké slevy. H.

Rajhrad o svátcích svatodušních. Sobota (10.

kvtna) Ebner: Mše do A-dur. Nedle (11. kvtna) M.
Brosig: „Missa solemnis" ís 9. Graduale-Koenen : v Alle-

luja I „Emito Spiritum". OffertoriumPiel „Confirma". Žalmy
nešporní od Kaima. Witt. „Te Deum", op. 10. Pondlí
(12. kvtna) Schópf „Missa Angelica", op. 50. Graduale-
Diebold „Alteluja! Loquebantur". Offertorium. Schaller

„Intonuit". Vilém Petr, iditel kru.
Rajhrad o Božím Tle. Zangl: Mše op. 79. Gra-

duale „Ocull omnium". Offertorium „Sacerdotes" od Witta.
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Responsoria pi prvodu od F. Musila. Introitus, Com-
munio a „Te Deum", choráln (Ed. Vat.) Žalmy nešporní

od J. B. Molitora. Hymnus-Heydeu „Pange lingua". Mitte-

rer „Santum ergo". (K požehnání.) Vilém Petr, iditel

kúru.

Nákladem Universální edice ve Vídni poal vychá-
zeti nový msíník vnovaný hudb církevní pod názvem
„Mu si ca Divina". Redakce nachází se pod vedením
volného sdružení „Schola Austriatica", jíž pedsedá opat
pražských emauzských benediktin Alban Schachleiter.

Schola Austriatica není spolkem. Jest to nkolik dnes již

význaných autorit na poli církevní hudby, které se spo-
jily k tomuto msíníku, který by nabádal k intensivnj-
šímu pstni pravé církevní hudby, najm též gregorian-

ského chorálu ve smyslu „Motu proprio" ze dne 22. listo-

padu 1903. Msíní tato revue bude míti vždy svoji hu-
dební pílohu, již možno prakticky upotebit. Kvtnové
íslo ve velice vkusné úprav jest opravdovým typem
vážných snah redakního kruhu. Úvodni slovo P. Albana
Schachleitere pojednává o ideálech církevní hudby. Jeho
žák, prof. Max Springer, Pražanm známý z dob svého
psobeni na kru emauzském, promlouvá tu o Introitu

svatodušního „Spiritus Domini" a dokládá jej ihned var-

hanním doprovodem, v kterém je odborník na slovo vzatý.

Djiny vídeské církevní hudby poíná zde uveejovat
Dr. Richard von Kralik, nkolik stesk pronáší P. Michael
Horn ze Štýrského Hradce. Prvou pílohu hudební tvoí
partitura Missa in C od Joh. Jos. Fuxe, t. zv. Klosterneu-
burská mše, jež ped nedávnem byla v klášterním tamním
kostele brilantn provedena. Tak vezme poátek též vý-
borná sbírka „Meisterwerke kirchlicher Tonkunst in Oster-
reich", v již redigování ujal se prof. V. Goller. Jádro ve-
dení tvoiti bude nepochybn celé profesorské kolegium
církevního oddlení c. k. akademie pro hudbu a dramati-
cké umní ve Vídni, jako Goller, Springer, Moissi. Pro ví-

deský život je tohoto asopisu skuten potebí. Revue
bude uveejovat pravideln direktá, programy vídeských
kr, listárnu a zprávy o uprázdnných místech. Že úelu
svému se nezproneví, dává záruku redakní kruh serios-
ních pracovník. V. Hanno Jarka.

UPRÁZDNNA MÍSTA
1. Vojenského kapelníka u pšho pluku . 92.

v Terezín. Žádosti (nmecky) na velitelství pluku.
2. Uitele houslí na hudební škole v Písku. Služné

1400 K za 30 týdenních hodin. Pespoefné hodiny platí

se zvláš. Podmínkou jest: absolvent konservatoe a
státní zkouška. Žádosti iditeli A. L. Vymetalovi. Na-
stoupení 1. záí.

3. Uitele klavíru na škole Filharmonické Besedy
v Brn. Podmínky: absolutorium konservatoe s dobrým
prospchem. Rok provisoria. Za 24—30 hod. týdenních
2400 K ron. Žádosti výboru Filharmonické Besedy
do 1. ervence t. r.

Mi PEHLED REVUI W®m
Muslkpádagogische Zeitschrlft III. r. . 1. Hudební

vyuování na školách v Rakousku. (Referát prof. H.
Wagnera na I. mezinárodním hudebn paedagcgickém
sjezdu v Berlín. — Dr. S. Mittelmann: Paedago-
gické stanovisko pi vyuování houslí. Intonace. — Prof.
dr. Gustav Mayer: Referát o I. mezinárodním hu-
debn-paedagogickém kongresu v Berlin. — Prof. H.
Wagner: Vídeský koncertní pehled. — Hedvika
N e u m a y r : Klassikové v zrcadle souasník. — Hudba
ped sto lety. — SiegmundPisling: Berlínský hud.
dopis. Biografické skizy moderních hudebník : D r. H.

R. Fleischmann : Karl Weigl. Nové hudebniny. —
Pehled. — Zprávy.

Revue Musicale S. J. M. (Paiž) . l.JenoHubay:
Vzpomínky na Paíž. — Lucian Greilsamer: P-
vod houslí. — P é 1 a d a n : Mustafa a umní Palástrinovo.

— G. S i z e s : Djiny akustických objev. — Pehled
msíní.

Kevue Musicale S. J. M. (Paíž) . 2. : Georges
L e c o m t e : Musikálni pohyb hudebních nástroj. —
Gabriel Bernard: Hudba u Spencera. — Llonel
de la Laurencie: Rameau a klarinety. — Pierre
B o n n i e r : Ucho a hudba Pehled msíní.

Revue Musicale S. J. M. (Paíž) : Wanda Lando w-
ska : Pro je naše hudba melodická. — Georges Cu-
c u e 1 : Milostné píbhy syna Gossecso va. — A Marques:
Hudba na ostrovech Hauai. — G. Si z es: Djiny aku-

stických objev. — Pehled msíní.
Signále fur die Musikalische Welt . 18. Dr. Fer-

dinand Scherber: Neznámá episoda ze života An-
tonína Brucknera. — Arno Rentsch: Merlín od Fe-
lixe Draeseka. (Prvé provedení vbec v Goth 18. dubna )

Berlínský pehled operní a koncertní. Hudební listy z Ham-
burku a Kolína. Zprávy.

Signále fur dle Musikalische Welt . 19. Fried-
rich Spiro: Malé píspvky k bachovské praxi. A. Sp.:

Opera „Dollaroví myslivci". — August Spanuth:
XIX. Anthaltská hudební slavnost. — Hudební listy z Vidné,

Mnichova, Lehnice, Mannheimu a Výmaru. Zprávy.
Signále fur die Musikalische Welt . 20. H.E. So -

n i k (Berlín): Hudebn paedagogická pozorování. — Hugo
Schlemuller: Zpívání o císaskou cenu ve Frankfurt
n. Mohanem. Berlínský pehled operní a koncertní. —
Hudební listy z Drážan, Brém, Mannheimu a Kolína.

Zprávy.
Signále fur die Musikalische Welt . 21. (Wag-

n e r o v o íslo.) August Spanuth: Richard Wag-
ner. — Dr. O. v. Riesemann: Umlecké dílo Richarda
Wagnera s hlediska ruského skladatele. — Dr. Ferdi-
nand Scherber: Powagnerovská operní hudba. —
K. B 1 o e t z : Richard Wagner a F. Abt. — Dr. M o r i z

S c h e y e r : Vídeská dvorní opera v letech Wagnero-
vých. — Berlínský pehled operní a koncertní. — Hudební
listy z Wiesbadenu, Norimberka, Petrohradu a Manchestru.
Zprávy.

Neue Musik-Zeltung . 15. Otto Gasíeyger
(Stuttgart): Myšlenky hudebního uitele (Poznámky k dru
S. Mayera: Psychologie hudebního cviení.) — Dr. W i-

libald Nagel: Klavírní sonáty J. Brahmse Technické-
aesthetické analysy: Sonáta C dur op. X. — F. Schwei-
kert: Kapelník vídeské dvorní opery Leopold Reich-
wein. — Parsifal v Curychu. — F. S c hr e k e r: Princezna
a její hraka. Prvé provedení na frankfurtské opee 15. bezna
(Karel Ebert). Prvé provedeni na vídeské dvorní opee
(Dr. S. Hofmann). — Paul Stefan: Povyk u Schon-
berga. — Hudební listy z Brusselu (May de Riidder),

Londýna. Kritický pehled. Zprávy.
Neue Zeitschrift fr Musik . 17. AdolfPrmer:

Romány hudebník. — Dr. S p 6 n d 1 y : Parsifal v Curychu,
I. provedení 13. dubna. — M. Kaufmann: Hudební
útulek rakouského hudebního svazu v Badenu u Vídn. —
Gerhard Schjeldrup: Merlín. I. provedení na gothském
dvorním divadle. — Prof. Emil Krause: Svtec. I. prove-
dení v Hamburku 19. dubna. Pehledy operní (Berlín),

koncertní (Berlín, Víde). Zprávy.
Neue Zeitschrift fur Musik . 18. Dr. E d g a r d I st e 1

:

Goethe a J. F. Reichardt. Pehled operní a koncertní.

Zprávy.
Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft

. 8. — Bibliografická komise. — F. Dubitzký: Char-
akter akordový u Richarda Wagnera. — Londýnské po-
známky. — Arnold Schering (Lipsko): Experimentální hu-
dební djiny. — Ruská národní opera v Novém Yorku. —
Poznámky. Pehled. Zprávy.

Die Štimme . 7. (Centrální list pro tvoení hlasové
a tónové, vyuováni zpvu a hlasovou hygienu. — Prof.
dr. Martin Seydel (Lipsko) : Fysiologický princip hla-

sového nasazení. — Hermann svobodný pán
z Pfordten (Mnichov) : Richard Wagner a hlasové
umni. — Max A s t (Berlín): Methoda Jaquesa Dal-
croza a její upotebení ve škole. (II. methoda solfegová).

C. E i t z : Odmítnuti nkterých útok proti method tó-
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nového slova. — K. Lutge: K pstní starší hudby. —
Pehledy. Zprávy.

Die Stimme . 6. Sforzato a lidský hlas od dra Huga
Lobmanna z Lipska. — F. Dubitzký: Podstata
taktu. — Max A st: Methoda Jaquesa Dalcroza a její

upotebení ve škole. — Dr. Paul Bruns: Moderní pí-

se. — C. E i t z : Odmítnutí nkterých útok proti me-
thod tónového slova. Pehledy. Zprávy.

Die Musik . 15. (Wagnerovo íslo 13.) Sebastian
R o e c k 1 : Prvé provedení Rheingoldu v Mnichov v roce
1869. — Edgard Istel: Neznámé instrumentální dílo

Wagnerovo. Na základ rukopisné partitury. - F. Du-
bitzký: Charakter tónorodu u Wagnera. — Marie
H u c h : Ti neznámé dopisy Richarda Wagnera na Gu-
stava Hólzela. — Edgard Istel: Škrty a zmnyvTri-
stanu a Isold poízené R. Wagnerem. (Dle partitury mni-
chovské dvorní opery poprvé uveejnno.) — Ernst
C h a 1 1 i e r sen. : R. Wagner v íslech. Kritika. Poznámky.
Zprávy.

Die Musik . 16. (Wagnerovo íslo 14.) Marie
LouisePeryera: Richarda Wagnera prvý pobyt v Pa-
íži. Sedm lístk na Morice Schlessingera a dvorního radu
Theodora Winklera. — Alfred Heuss: Základ parsi-

falského básnní I. — F. Dubitzký: Charakter tóno-
rodu u Wagnera. — Julius Kapp: Richard Wagner
o vdnosti. S neuveejnným listem R. Wagnera. Nová
wagnerovská literatura. Kritika. Poznámky. Zprávy.

Der Merker . 8. F. Dubitzký: Šlehy. — Paul Frank:
Bósendorferv sál. Pehled. Zprávy. Poznámky.

Musikpádagoglsche Blátter . 9.:AnnaMorschová:
I. internacionální hudebn paedagogický kongres. — Dr.
Hugo Lóbmann: Pro iest tak málo nových národ-
ních a dtských písni ? — Emile Ergo: Odkrytí ne-
známých pedností našeho notového písma. — J. C. Lus z-

tig: Kritický pehled operní a koncertní. Zprávy.
Musikpádagogische Blátter . 10. Anna Mor-

se h o v á : I. internacionální hudebn paedagogický kon-
gres. — K. Schurzmann: Nmecké nacionální dílo

R. Wagnera a výchovný význam Bayreuthu (?).— B. K o h 1 e r:

3 rejstíky. — M. R i 1 1 e r : Temperovaný klavír |. Š. Bacha
v klavírním a theoretickém vyuování. —

J. C. Lusztig:
Pehled kritický v opee a koncertu. Zprávy. H.

Der Merker . 9. Vzácnosti z archivu c. k. Spole-
nosti hudebních pátel ve Vídni, podává dr. E u s e b i u s

Mandyczewski. — Dr. Julius Kapp: Neznámé
o Hektdtu Berliozovi, lánek III. a dopisy. — Carl La-
ti t e : In memoriam Otto Bohlera. Zprávy.

Neue Zeitschrift fr Musik . 19. Dr. M a x U n g e r

:

K 70. narozeninám Giovanniho Sgambatiho. Pehled operní
a koncertní. Zprávy.

Neue Zeitschrift fur Musik . 20. Dr. E d g a r d I s t e 1:

Neuveejnná Wagnerlana 3. listy Wagnerovy a ti listy

krále Ludvika II. a tužková skizza Wagnerova. — M o-

r i t z W i r t h : Druhá „Speerszene". Neznámá scéna
v Rheingoldu. — Myšlenky o Richardu Wagnerovi od A u g.

Strádala. Pehled operní a koncertní. Poznámky. (I. se-

šít Wagnerv.)
Neue Musik-Zeitung . 16. Sešit Wagnerv. A u g.

Strádal: Wagner a Liszt. — P. M a r so p : Wagner a
vedení jevišt. — Julius Kapp: Wagner a Julie Ritte-

rová. — Walter Braunfels: O „Leitmotivu". —
Prof. Altmann: Wagner v Drážanech. — K. F u c h s:

Král Ludík II. a Wagner. — t
*

.: tyi neuveejnéné do-
pisy. — E. Seeger: Vlast Parsifala. —

J. L. Seifert:
Wagner v úsudku ech. — Kapp a Steinitzer:
Nová literatura o Wagnerovi. 70 vyobrazeni. H.

gma rozné zprávyh
•Jubileum. Dne 19. kvtna oslavil Jan Procházka,

hudební skladatel a lditel kru v Pardubicích, šedesáté
narozeniny. Narodil se roku 1853 v Hoicích, kde se mu
dostalo pelivého vychování v každém ohledu, zvlášt
v hudb, od otce jeho, jenž v míst byl kapelníkem a
uitelem hudby. Probouzející se talent hudební nebyl za-

nedbán, ani když se za dalším vzdláním odebral na
reálnou školu do Dvora Králové ; tam jej ve he na klavír

cviil dovedný pianista a skladatel uitel Tysovský. Roku
1867 vstoupil do varhanické školy v Praze; roku 1869
byl pijat Bedichem Smetanou jako houslista do svazu
„Národního divadla", ale za krátko vrátil se na varha-
nickou školu, po jejíž absolvování jmenován byl v roce
1871 iditelem kru v rodném mst. Po ase obdržel
místo iditele kru v Pardubicích, kde již 37. rok psobí.
Složil pes 200 dtských skladeb a vydal celou adu skladeb
církevních písní, sbor mužských i ženských. Krom uve-
dených již napsal více píležitostných skladeb taneních
í salonních pro piano i orchestr. Pardubice vdí jeho
snaze za založení mstské hudby a za její povznesení;
pvecké spolky „Pernštýn" a „Ludmila" po dlouhou dobu
mly v nm sbormistra velmi oblíbeného a jmenují jej

svým estným lenem. Pipojujeme se s upímnou
gratulací

!

* Tžkou ranou stižen byl skladatel pan Josef Suk
úmrtím svého otce Josefa Suka, jub. id. uitele a bývalého
iditele kru, který zemel 17. kvtna ve stáí 86 let po-
žehnaného života svého, zasvceného rodin, škole a
hudb.

* Produkce žák Wallersteinových konána byla 18. a

25. kvtna. Žákovský koncert bude 3. ervna za -spolu-

úinkování pí Loweové (Barmen), Š. Chodounského (er-
novice), K. Kuglera (Kiel) a J. Ternusa (Král. Vinohrady)
mimo jiných.

* Koncertní produkce na pamt 20. výroí založeni
hudebního ústavu (majitel a iditel Jan Bušek, uitel hudby
a zpvu pi kat. ,paedagogiu v Bubeni) poádána byla
dne 25. kvtna. Úinkovali: SI. Laura Dolejšová (s lask.

svolením iditele konservatoe pana c. k. vládního rady
Jindicha Kaána z Albest), pvecký sbor kat. paedagogia
v Bubeni (s lask. svolením slav. iditelství), pan Boh.
Kašpar, iditel kru basiliky na Smíchov, dále nkteí
absolventi ústavu, jakož i nynjší chovanci ústavu.

* Ruskaja Muzikálnaja Gazeta, první hudební list

ruský, vycházející jako týdenník v Petrohrad, pináší
v ísle 16. ze dne 4. kvtna t. r. dopis z Baku, na behu
Kaspického moe, o koncertu, poádaném Imper. Ruským
Muz. Obšestvom 19. bezna, ve kterém vystoupil náš
krajan, violonellista Bohumil Sýkora. Píše o nm násle-

dovn: „Velkým svátkem pro bakinské melomany bylo

vystoupení znamenitého violonellista Bohumila Sýkory.
Udržeti obecenstvo po celý veer v pozorném nasloucháni

piec violonellových dovede jen vynikající umlec. Tech-
nika jeho je neobyejná. Sýkora hraje s obdivuhodnou
lehkostí a jistotou. Po nezapomenutelném prof. Veržbu-
lovii jsme lepšího violonellisty neslyšeli. Pan Sýkora
sehrál koncert „Volkmana, skadenci Klengelovou", píse
„Minestrela Glazunova", „Baškýrskou arii Piatti", „Uher-
skou rhapsodii Poppera", „Variace Rokoko" Cajkovského,
„Andante" Tartiniho i nkteré skladby vlastní. Dojem
zstavil veliký." — V Tiflise ml pan Sýkora hromadný
úspch. Dostalo se mu od uznalého obecenstva množství
dar: dva krásné olejové obrazy, zlatý jeton, od knížete

Behutova stíbrný porte-cigare, stíbrné kuácké náiní,
stíbrný blok, vnce, kytice a p. — V Jekaterinburku na
Urále koncertoval p. Sýkora 6. kvtna v koncert samo-
statném a v sobotu 10. kvtna vystoupil podruhé v kon-
certu, poádaném Imp. Rusk. Muzikál. Obšenstvu, o nmž
nás dosud podrobné zprávy nedošly.

* Oslava Rích. Wagnera ve Štýrském Hradci do-

padla velice smutn. V divadle provozován „Siegfried" a
vedle toho byl uspoádán slavnostní koncert. „Grazer
Volksblatt" popisuje oslavu a praví, že obecenstvo vy-
znamenalo se svojí neúastí. Houfec návštvník se-

stával ze Slovan, kteí pišli oslavovat Wagnera, zatím

co nmecké publikum sedlo vhospod. Av Hradci
mají také Wagner-Verein. „Volksblatt" praví : „Jisto je,

že kdyby byl Wagner echem, oslavovali by jej krajané

zcela jinak." „Volksblatt" se možná mýlí. Vzpomeme si

na Dvoáka a pana Zd. Nejedlého.
* Z Paíže. Dne 22. kvtna pidadalo výroí 100. na-

rozenin Wagnerových, jež oslavila Opera provozováním
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jednoho z chefs-oeuvr tvrcových, zpsobem co nej-

jednodušším a nejdstojnjším. Zajisté že bude i ohlášená

série pedstavení „Tetralogie", jež zapoala dne 25. t. m.

„Rheingoldem", též patinou oslavou na pam velkého

tak mistra. Bylo by snad lépe bývalo voliti v upomínku

dne narozenin jedno z tch dl, v nmž snad úplnji

a nepetržitji se dotýká nejvyšší dokonalosti. A která

partitura lépe odpovídá tomuto Ideálu, než je tomu v „Tri-

stanu a Isold"? Pedstavení „Tristana", osobn ízené
Andréem Messagerem s pietní horlivostí hudebníka, jenž

si je vdom, ím vditi geniovi, bylo od reprisy jedním

z nejlepších krásného tohoto díla. Je zbyteno znovu
opakovati, s jakou pronikavou inteligenci interpretovala

sl. Demougeotova postavu Isoldinu a jakým nadšením

byla celým sálem odmována šlechetná a tak krásná

její snaha. Na druhé stran je zajisté p. Verdier jedním

z nejschopnjších francouzských umlc, kteí se mohou
dstojn zhostiti tak tžké a nebezpené role Tristanovy.

Hlavn provedení III. aktu zastkvlo se nejvyšší krásou.

Pani Caro-Lucasová, pp. Dufranne a Gresse doplovali

obdivuhodn ensemble dstojný díla i Opery. — Dne
23. kvtna mezi 9. a 10. hod. ve. bavilo se dobe n-
kolik Paížan. Sedíce v pohodlném kesle, se sluchát-

kem na uchu, bylo lze slyšeti z ulice Ludvíka Velkého,

kde se nalézá spolek „Théátrophonu", celý akt veselé

revue, jež byla práv v tom okamžiku provozována
v Londýn, v divadle Alhambra ! Naslouchání toto, jež

bylo potšením nkolika privilegovaných, je šastným
výsledkem pokus, jimž od nkolika dn se vzájemným
dohodnutím podjalo se londýnské a paížské minister-

stvo P. T. T Dne 23. t. m. mezi 9. a 10. hod. bylo

lze slyšeti v ulici Ludvíka Velkého kuplety, jež byly zpí-

vány v Londýn za lomozu potlesku, jenž v telefonu v uši

posluchastva paížského vesele lupal ! Jest pochybno, že

by v budoucnu „théátrophonické" spojení franko-anglické

bylo obchodn a pravideln využitkováno. Bezpochyby, že

by byia cena píliš vysoká. Nech ale jest jakkoli, možné
však je to. Nebyl to toliko lomoz hudby, jenž byl dne
23. t. m. zeteln slyšán, ale byl též slyšeti dialog ei
tak pesn, jakoby vycházel ze scény Théátre frangaise.

O 10. hod. ve. bylo dle pedem stanoveného dohodnutí
spojení perušeno a Francouzové opláceli Anglianm
jejich zdvoilost. Londýnský „Théátrophone" spojil své
hosty s francouzskou Operou a Londýané naslouchali, na
362 kilometry od Paíže jsouce vzdáleni, pedstavení
„Tristana a lsoldy", ízenému Andréem Messagerem na
poest 100. narozenin Wagnerových poádanému.

Z „Figara pel. Julia Ignota.
* Píští (V.) kongres mezinárodní hudební spole-

nosti bude koncem máje 1914 v Paíži.
* Nmecké listy velice žehrají, že Paderewski od-

hodlal se k optné americké koncertní cest, zatím co
k Nmecku chová se zcela neten!

* „Bájený" program vykazoval první den dolno-
rýnského hudebního festivalu: Sanctus z Bachovy H-moll
mše, Mendelssohnv houslový koncert a Mahlerova osmá
symfonie

!

* Berlínská Singakademie podnikne s bachovským
repertoirem koncertní cestu po Itálii. Pod vedením Georga
Schumanna zpíváno bude v Milán, Turín, Bologni a
Janov.

* Metropolitní Opera house v New-Yorku pijala ku
provedení v píští sezon jednoaktovou operu známého
amerického komponisty Victora Herberta „Madeleine". Dj
hraje se kol r. 1760 v Paíži.

* V Kolín nad Rýnem uspoádán veer italské

hudby, jemuž pedcházel samostatný Bossiv varhanní
koncert. Provedena od ného „Slepá", symfonická suita

Venezia od Franca de Venezia ; Alfredo Gandolfi obstaral
vokální ást a konen hrál mladý pianista Aido Solito

de Solis.

* Beecham a Beerholm Tree spolen provedou
Ariadnu na Naxu Richarda Strausse v Her Majesty di-

vadle londýnském.
* Marcella Sembrichova získala za svj stálý obytný

dum Villu Monticello v Nizze. Jistému novoyrskému žur-

nalistovi se vyslovila, že nkolik žaek pvecky a zvlášt

hudebné nadaných pijme k sob.
* V Helleravé obsáhne letošní školní slavnost ústavu

Dalcrozova dva dny a bude pak dvakráte opakována.
Proveden bude druhého dne Gluckv Orfeus. Dále zve

tato „Spolenost pro poádáni dramatických pedstavení

v Helleravé" k prvému nmeckému provedení „Zvsto-
vání" Paula Claudela. Jest to „duchovní hra o 4 aktech

a pedehe".
* Koncertní bureau Emila Gutmanna sdluje, že prý

Brucknerv festival bude poádán píští jaro v Berlín.
Vedle skladeb Brucknerových provedeny budou též vo-

kální a orchestrová díla Hugo Wolfa.
* Mnichov zdá se býti již „Wagnermiide"; pi ped-

staveních je divadlo jen v polovici vyplnno.
* V Lehnici stžují si na operetní mor. A vstupné

50 pfenik opravuje súastniti se dobrého symfonického
koncertu, pece úast strašliv klesá.

* K padesátce F. Weingartena ustanovená slavnost

ve Fiirstenwaldu má následující program: Skladby Felixe

Weingartena „Gefilde der Seligen", houslový koncert,

orchestrové písn, Veseloherní ouvertura, dále : Benvenuto
Cellini, ouvertury Berlioze, Wagnera, Idyla na Siegfrieda

a Beethovenova IX. Vokální part této obstará Bruno
Kittl-Chor, který již pod Weingartenem zpíval ve Frsten-
walde. Po IX. následuje banket.

* Ve vratislavském divadle provedena po prvé n-
mecky opera hrabte Gezy Zichy „Rodosto". Úspch
veliký.

* „Penelopa" Gabriela Faureho provedena bude
v novém divadle Champs-Elysée.

* Dv opery staršího data provedl Filharmonický
spolek v Mohui: Pergolesovu „La serva padrome" a

Boildieuovu „Ma tente Aurora".
* „Vineta-Fantasie" jest nové dilo F. Poenitze pro

orchestr a harfu.
* Richarda Wagnera pomník byl slavnostn odhalen

22. kvtna v Mnichov. Nalézá se ped divadlem prince
vladae.

* Generální iditel hudby E. von Schuch založil

v Drážanech spolen s berlínským známým pveckým
pedagogem Giacomem Minkowskim mistrovskou školu
pro zpv.

* Senior italských komponist Giovani Sgambati slavil

18. kvétva 70. narozeniny. Žije v ím, kde je již pes
30 let klavírním uitelem na Academii sv. Cecilie. Jeho
uitelem byl Liszt a v mladších letech podnikl koncertní

cesty celou Evropou. Jistou dobu psobil i v ím jako
dirigent a jako první propagátor skladby Lisztovy.

* Mstské divadlo v Bernu pijalo operu Ernesta
Grellingera „Nadje na požehnání" ku provedení v píští
sezon.

* „Berlínský Tageblatt" oznamuje, že Arnold Schón-
berg obdržel cenu Gustava Mahlera, t. j. roní úrok z ka-
pitálu 55.000 K. Cena tato prý se vztahuje na jeho „Gurre-
lieder" a ne „Schrekenkammersymphonii".

* Albert Gutmann, bývalý hudební,dvorní nakladatel

ve Vídni, píše práv svoje memoiry „tyicet let víde-
ského hudebního života". Zajisté má co zajímavého íci

!

* Mezinárodni hudební soutž v Paíži založena
byla práv a v platnost vejde r. 1914 a následující vždy
o svátcích svatodušnich. Každého roku ureno bude
zvláštní odvtví. Pro rok 1914 jest pedmtem harmonie,
pro rok 1915 sbory mužské, 1916 hudba žesová, 1917
sbory smíšené a rok 1918 bude pedmtem symfonie.
Francouzský stát, dále departement Seiny a magistrát
paížský poskytly peníze do konkurence, jež zmnoženy
byly též dary jednotlivc. Ceny budou proto obrovské:
I. 10.000 fr., II. 7000 fr., III. 5000 fr. Vítz I. ceny obdrží
mimo to drahocenný pohár.

* Slavnost Wagnerova v Kodani byla velice dojemná
a konala se za pedsednictví královských manžel. Nej-
prve hrál se holdovací pochod, vbec v Kodani poprvé,
pak promluvila spisovatelka ,Gude Behrendová zbásnný
prolog Karlem Gullerupem. e slavnostní promluvil jo jí

manžel Vilém Behrend, pedseda tamnjšiho Wagnerova
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spolku. Pvci a hudebníci dvorni opery pednesli prvou
scénu z Rheingoldu, pt básni a Idyllu na Siegfrieda.

Matthesona „Dokonalého kapelníka" za 66 marek, „Hortus
Musicus", od Jeana Adama Reinkena, za 21 marku; Dil-

herrova „Kesanská pozorování", jež zhudebnny P. Hein-
leinem, za 22 marky. Lutherská obec ve Witten-
b e r k u získala za 685 marek vzácnou skupinu Oleariuso-
vých osmi pisni od Martina Luthera a Sperata. Nej-
významnjší, veejnosti pístupná, nmecká soukromá
bibliotheka Petersova domu v Lipsku zaplatila

810 marek za knihu tabulaturovou od Bernharda Schmida
mladšího. V poslední dob ile a mocn vzrstající
Museum pro djiny msta Lipska získalo od
svých bývalých Tomášských kantor dv theoretická díla

Sethusa Calvisia za 72 a 120 marek; „Hudební pedstavu"
od Johannesa Kuhnaua, jedno z nejdležitjších dl v dji-
nách klavírní literatury a prvé dílo hudby programní v N-
mecku, za 430 marek, jeden zpv ku blahopání od Tobiáše
Michala za 240 marek, „Enchisidion musicae mensuralis"
od Georga Rhawa za 315 marek, od J. H. Scheina Kancionál
a skladbu ku svatb za 195 a 215 marek. Významné ná-
kupy uinila Královská bibliotheka v Berlín
pro svoje hudební oddlení: Kytarovou knihu od Sixta

Kargela za 1150 marek, „Harmonia organica" Johanna
Crasma Kindermanna za 500 marek, vzácné kantátové dílo

Callardovo za 81 marku, Komposici Adama Palkenhagena
za 310 marek. Z ostatních dl této sbírky, ítající pes
600 ísel, bylo nutno vysoko platiti Giroloma Frescobaldiho
a zvlášt Franchina Gaforiho. Picardv zpvník 1 100 marek,
Bernharda Schmida staršího tabulaturová kniha stála 1600

marek, vzácná loutnová kniha Bernharda Jobina stála 2650
marek a obzvlášt loutnová knížeka Hanse Dudenkunlga
v cen 3150 marek dovršila výnos celkové bibliotheky, jež

se páila na 70.000 marek.

* V Ženev provedl Otto Barbleu dvakráte po sob
mši H-moll od J. Š. Bacha.

* Mozartovo Requiem vydáno bude ve faksimilu

drem A. Schnerichem ve Vídeské spolenosti pro grafické

umni za 40 marek (v subskripci).

* Parsifal v Paíži bude v lednu píštího roku pro-

veden souasn ve tech divadlech. Velká opera pro-

vede jej pod Messagerem a Broussauem; pak Gabriel

Astonc v novém svém divadle Champs Elysées provede
jej v nmecké ei a nmeckými silami. Provedení
obou tchto divadel bude spadat v prvou polovici píštího

ledna. Konené Albert Carré se rozhodl provésti jej v sále

Tavartov a obsadil již role: titulní pti bude Roussellere

a Kundry bude zpivati Litvinová. Pro provedení se dosud
nerozhodli další operní impresariové : brati Isola z Grite

Lyrique a pan Lagrande z Trianonu, ale na ty také dojde.

Máme pece teprve máj!

* Oslava Richarda Wagnera v Kreuzschule v Dráž-
anech konala se 28. kvtna a poala sborem z Mistr
„Wach' auf", pro Kreuzchor komponovaným dvojsborem
Érwacht z Rienziho a našla dokonení v Holdovacím po-
zdravu, který komponován byl Wagnerem pro odhalení

pomníku krále Friedricha Augusta v Drážanech a pro-

veden 7. ervna 1843 poprvé jako á cappela-skladba. Pro
ni existuje doprovod samostatný, který Wagner ml v in-

strumentaci a který též souasn tehdá stvoil. Tuto
úpravu našel professor Otto Richter v pozstalosti komor-
ního hudebníka Karla Mehnera v r. 1911 a dosud neznámý
rukopis skladatelv bezpen uril a poprvé dal provésti

25. kvtna 1911 na narozeniny krále. Tento holdovací zpv
byl nyní proveden s nov nalezeným instrumentálním partem
a proveden poprvé.

* Gustava Mahlera retuše v Oberonu užity byly

v Kolín nad Rýnem a týkají se hlavn škrtnutí Wtilnero-
vých recitativú a nahražení melodramatickou hudbou,
utvoenou z Weberových motiv.

* Komická opera v Paíži pijala ku provedení operu
„Le Pays" od Charles a Le Goffica a básníka textového

Guy Rozortze, kteí zde svoji bretoskou otinu zvnili.
* 16. generální shromáždní Rakouské spolenosti

hudebních skladatel, spisovatel a nakladatel vzhledem

ku svým píjmm v roce 1912: K 374.415*— (prot
K 238.182— v roce pedchozím) a istému zisku 206.316
korun, zvýšila pensi lenskou z K 700 — na K 1000 -—
a vdovskou z K 350-— na K 500—.

* Florián Zajíc slavil 4. kvtna 60. narozeniny. Pišel
do Nmecka jako 171etý mladik a psobil úinn v Augs-
burku, Mannheimu, Štrasburku, Hamburku a pišel do
Berlina, kde uí na své Singakademii.

* Berlínský spolek hudebních umlc dal svoji 14.000
svazk ítající bibliotéku jako základ Lidové bibliotéce.

Výpjek bylo v minulém roce 6394. Založil poboku
v Charlottenburku a již v prvém kvartálu vypjena byla
2274 díla.

* Mary Wurmová rozšiuje v Hollandsku klavírní

nauku Elisabeth Calandové.
* Felixa Nowowiejskíego „Quo vadis", dramatické

oratorium, prodlává vítzný pochod koncertními sály:

Drážany (200 úinkujících), Kaiserslautern, Kiel (400),
Lvov (300), Indianopolis, Baltimore (500).

* V divadle Astrucov (novém Champs Elysées) pro-
vedeno bylo opt Mussogorského hlavni „Boris Godunov",
jež zažilo v Paíži svoji premiéru již ped pti lety v ruské
ei ve velké opee. Jako tehdá tak i nyní hrál titulní

úlohu basbarytonista Šaljapin. Tenorista Damajev hrál pod-
vodného Dimitrije. V dalších rolích (uplatnili se Andrejev a
altistka Petrenková. Role Rangoniho (jesuity, který Dimitrije

vytvoí z obskurního mnicha Gregorie) byla škrtnuta. Co
by tomu ekl Puškin? Obrovit psobil opt ruský sbor.

* Ludomira Rozyckiego nové dílo „Król Kohélua" pro-
vedeno bylo ve Lvov.

* Aukce u C. G. Bornera v Lipsku poskytla nkolika
bibliothekám obohatiti se vzácnými díly. Germánské
museum vNorimberce bylo zastoupeno editelem
drem Hampem a získalo mezi.jinými za 295 marek prvé
vydáni nmeckého zpvníku eských bratí, „Na-
pomínací píse" z roku 1546 za 125 marek.

* Metropolitní opera v Novém Yorku provedla Dam-
rosche Waltera „Cyrano z Bergeracu". Gatti Cazazza
nemže za žádnou cenu nic novjšího najít. Strauss žádá
za každou svoji operu 4000 marek za veer tan-

tiém. Geraldine Farrarová bude zpivati titulní roli v „Ma-
dame Sans' Geneé", ale komponista Giordani nemže najit

njaké její zakonení I

* Busoniova opera „Volba nevsty" provedena byla

v Mannheimu.
* Vídeský nový koncertní dm oteven bude v po-

lovici íjna. Ve velkém sále bude íditi Ferdinand Lowe
Devátou, ped tím hrána bude Symfonická pedehra od
Richarda Strausse, kterou slíbil napsat. V druhém sále

souasn hráti se bude Haydn, Mozart a Beethoven
s menším orchestrem pod Adolfem Buschem; pí tom
úinkovati bude Eugen Albert na klavír. Konen tetí
sál oteve souasn Johannes Maeschart písovým ve-
erem. Jen jestli se to vše naplní I

* 28. kvtna otevena byla v Lipsku Wagnerova vý-
stava. Mimo oekávání jest neobyejn etn obeslána,
zvlášt pokud se týe obraz, dopis a hudebních ma-
nuskript.

* Úspch. Z Koblence se sdluje: Bývalý hoboista
zdejšího pionýrského bataillonu udlal ani ne po
dvouroní píprav maturitu a byl promován hned na
doktora na základ své hudebn vdecké disertace na
lipské universit. Nyní hodlá na nové frankfurtské uni-

versit státi se docentem hudební vdy.
* Wagner hrál se již i v Egypt v Heliopoli. Tosi

Orsini, žák Sqambatiho, provedl umlecky ásti z Mistr,
Parsifala, Tristana a Ringu.

* Ve vestibulu berlínské vysoké školy pro hudbu po-
staven bude pomník josefa Joachima od sochae Wolfa
Joachima.

* Co stojí regie operního domu, vypravuje v Schau-
bhne známý obchodní divadelní talent Dr. Max Epstein

o novém operním dom v Charlottenburku. Místo stavební

1,840.000 Mk, stavba 3,460.000 Mk, což iní úhrnem
5,300.000 Mk. Stavba patí mstu Charlottenburku, jež pro-

najímá ji akciové spolenosti za roní poplatek 225.000 Mk.
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Denní výdaj jest vysoký. Nejvtší operní domy v N-
mecku platí denn 2300 Mk, v emž zahrnuto: gáže, ná-

jem, svtlo, topení a odpisy. Divadlo ale toto platí 5500
Mk. Roní etát je tento : Sólisté 380.000 Mk, balet 35.000 Mk,
orchestr 180.000 Mk, bureau, pokladny, technický personál a

iditel 150.000 Mk. Až dosud šly obchody velice dobe.
Nedle vynese 8500 Mk, ve všední den 5000 Mk.

* V Lipsku dražiti se budou dva rukopisy R. Wagnera
a sice koncept „Veee apoštol", šest list vysokého
folia a klavírní výtah istopisu zmínné komposice (do-

provod orchestrální). Druhý rukopis spadá do periody

v Rize a obsahuje cizí skladbu, ku které pipsal svoje

skizzy sám Wagner. Draží antikvariát K. W. Hiersemann.
* Svtový katalog melodií založil bostonský hudební

profesor Leo R. Lewis. Svoji myšlenku prohlásil na kon-

gresu hudebních uitel v Poughkeepsie. Chce národní,

svtské, umlé, církevní a operní i symfonická themata
sebrat. ísel církevních bude asi 45.000, jež už sebral.

Dovršiti chce íslo 80.000.
* Neznámý dosud rukopis Roberta Schumanna byl

nalezen a týká se krátké nauky o kontrapunktu a fuze.

Na titulním Hsté je poznamenáno, že „není ureno k uve-
ejnní". Psáno asi 1847— 8. Obsahuje 98 paragraf a byla

asi vnována jeho žáku C. G. Ritterovi.
* Scherzo capricoso od Dvoáka provedeno v Bam-

berku Musikvereinem.
* Verdiovy slavnosti zaponou všeobecnou pouti

ku jeho hrobu, vydáním známky jeho ; eniti budou Mas-
cagni, Loria a Fradelleto. Umlci, jako Lodwico Pogliaghi,

zasedati budou v umlecké rad. Profesor Ribera vydá
populární životopis mistrv. Spolky pvecké budou pti
v soutži mistrovy sbory.

* V-paížské staré útárn bude mezinárodní výstava
pro divadelní dekorace. Súastní se Berlín, Mnichov,
Drážany, Rusko (Bakst, Golowin, Gedi) a jiné.

* Museum Rob. Schumanna pešlo v majetek msta
Cvikavy.

* Na konservatoi v Basileji poádá jako vždy tak

i letos Ferrucio Busoni kurs mistrovský pro klavíristy,

který pone v záí.
* Nizza. V divadle Kasino provedena opera „Krátký

život" od Španla Marcela de Falla.

* Pamtní deska Lipinského zízena bude v Dráž-
anech (Marienstrasse 28) na jeho obytném dom.

* Dopisy Verdiovy. Itálie chystá se k velkolepé
oslav 100. narozenin Verdiho. Divadlo Scala v Milán,
které tak mnohé opery Verdiovy vypravilo poprvé, vy-

praví zvláštní stagionu, ve které provedeny budou Na-
bucco, Rigoletto, Maškarní ples, Falstaff nejlepšími umlci,
jakými disponuje dnes Itálie. Verdiho pomník vypracuje
tamjší socha Butti. Zvláštní pozornost zasluhuje ale

zpsob, jakým chce obec milánská oslaviti svého mistra,

který rok co rok vždy v zim trávil svj pobyt v jejích

zdech. S dovolením paní Marie Carrary-Verdiové, netee
a ddiky komponisty a jiných sbratel a za spolené
práce historika Luzia a hudebního uence Cesariho vydán
bude svazek korespondence Verdiovy z let 1844—1901.
Vtšina dopis povstává z kopími knihy Verdiho, do které
je mistr sám zanesl. Pojednávají o rzných událostech a
poskytnou obsažný obraz jeho umleckých, politických a
sociálních názor.

* Karel Burian usiluje o rozvázání své smlouvy
s dvorní operou vídenskou, jež trvati má ješt dv leta.

* Nejvtší gáži z len dvorní opery vídeské má
Šelma Kurzová-Halbanová. Od generální intendance jest

jí vypláceno za každé vystoupení 2800 korun. V sezón
jest jí zarueno 45 vystoupení a tím též celkové gáže
126.000 korun.

* Kongres pro aesthetíku a všeobecnou nauku
o umni odbývati se bude 7.-9. ijna ve velké aule
královské university v Berlín a pojme tyto pednášky,
týkající se hudby: Kritika pojmu o romantické hudb
(A. Heuss z Lipska), Vlivy a pedáváni hudebních pojm
(E. von Hornbostel z Lipska), O souasném stavu hudební
aesthetiky (R. Moss z Ulmu), Poátky hudby (C. S. Meyrs
z Cambridge), Melodie a akcent, experimentální-psycho-

logické analyse a jejich vztah (F. Ohmann z Bonnu), Bás-
nická a hudební metrika (H. Rietsch z Prahy), K rozkladu
hudební hermenetiky (A. Schlesing z Lipska), Vývody
nejnovjši hudební theorie pro aesthetiku (A. Wetzel
z Berlína).

• Císa Vilém II. dovolil, by mu školní dti holdovaly
ranním zastaveníkem. Zazpívají ti písn sborem 7000
hlas pod rektorem Josefem Hofmannem.

iBt!igi;!§j!iBj:i|t Z HUMORU
Richard Strauss potkal nedávno v Mnichov starého

známého, který jest skladatelem, theoretikem, hudebním
spisovatelem a kritikem. „Co pak dláte nyní," táže se

Strauss. „Pracuji na harmonii," zní odpov. „A — na
harmonii? Co s tím chcete," povídá Strauss, „vždy te
každý skladatel píše Es-dur s gisl"

Bohumil Kašpar bydlí nyní Smíchov 1294. (He-
benka.)

• „Ústav ku vzdlání se k operní dráze v Dráž-
anech" poádá v nejbližší dob sté úplné operní ped-
stavení Wagnerova „Lohengrina". V tomto potu úplných
pedstaveni celých oper je odvaha korunována výsledky,
jakých se posud žádná operní škola nedopracovala. Pi
tom jsou všichni úinkující jen studující operního zpvu.
Proto jest ústav vyhledáván studujícími všech zemi a

mnohé osvdené veliiny divadelního svta vyšly z ad
žák tohoto ústavu. Drážanská pedstavení ústavu jsou

tém vždy vyprodána, akoliv odbývají se v Central-
Theater, nejvtším to divadle Drážan, které pojme na
2000 divák. Tato oblíbenost jest výsledkem výborného
nastudování a umlecké svdomitosti, se kterou se pra-
cuje. Vše bližší v dnešním inserát. Prospekty ústavu
interesentm zasílá bezplatn iditelství, také je lze u p.

Mojmíra Urbánka, Jungmannova 14, obdržeti.

Konkurs.
Kuratorium hudební a pvecké

školy ,OTAVAN-GREGORA< v Pisku
usneslo se obsaditi poátkem školního roku

od 1. záí 1913 místo

uitele
hry na housle

s roním platem 1400 korun. Podmínkou
jest absolvovaná konservato a státní

zkouška. Povinností uitele houslí bude vy-

uovati 30 hodin týdn. Pespoetné hodiny

budou zvlášt honorovány. Patinými do-

klady opatené žádosti o zpsobilosti a do-

savadním psobení pijímá

do 30. ervna 1913
iditel hudební školy p. Alois Lad. Vymetal
v Písku.
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Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-
dává Franl. Šurát, stavitel varhan, C. Budjo-
vice, Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy
a ladní provádí svdomit za ceny solidni. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty

k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)

Staré vlašské housle
z brescijské školy se prodají. Konviktská ulice

íslo 17, první poschodí, první dvee u schod.

Ústav pro úplné vzdlání se
k operni dráze vDrážanech*
editel : Kapelník

pedstavení
se sbory

a orchestrem

Felix Petrenz, 100.

LOHENGRIN

úplné operní

Opera o 3
dj. od Rich.

Wagnera

„Ústav pro vzdl. se k oper. dráze v Drážanech" jest

prvni a jediná škola, jež svým žákm každoro. zna. po-
et celých oper skýtá. Pv. techn. vyuov. se neudluje,
volná volba uitele, jm. udáno na div. plakátech. Pes 100

žák na pedních scénách ve výh. engag. Vstup kdykoliv.

Honorá 34 marky ms. (Žádné další vyd. pi vypra-
vení celých oper se sbory a orchestrem.) Prospekty
u p. Mojmíra Urbánka, Jungmannova 14, nebo
pímo od editelství: Drážany, Albrechtstrasse 41.

IWmMm
školní 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, is. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A MNQVÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejši hudební nástroje ze deva 1 kovu.

F0RSTEROVY KLAVÍRY
MISTEROVA PIANINA
dostat! lze ve váech lepších skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvo. továrny V L9BAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
Založeno 1859. Založeno 1859.

ANF.PEtROF
HRADEC KRÁI9VÉ

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafia" v Praze.
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JOSEF RICHARD ROZKOŠNÝ MRTEV!
Nestor eských skladatel hudebních, kmet osm-

desátiletý, milé, výrazné tváe, vnené bílým vousem,

modrého oka, záícího dobrotou, odešel navždy tak

tiše a skromn, jako žil mezi námi. Utuhla docela

ruka, ped nedávnem mrtvicí ochrnutá, zavela se

pro vky ústa, jež znala slova jen prostá vždy a

nelíená, tak prostá a ne-

líená, jako byla ta celá

prostiká duše mistra, ne-

znajíc! klamu a falše, jen

upímnost. Mozek dopra-

coval a nezrodí se v nm
již ani taktu — studená

zem zave se dusivým

píkrovem nad tlem sou-

asníka Smetanova a celé

dílo jeho, posvcené jen

upímné snaze a práci,

nikoli zisku a sláv, be-

zedná pojme vn bdíci

Historie.

Josef Richard Rozkošný
narodil se 21. záí 1833

v Praze, kde zprvu vno-
val se též studiu poly-

technickému. Mimoádná
vloha pro hudbu obrátila

však záhy smr krok
jeho ku odbornému vzd-
láváni se, jež zapoato
v ústav Jiránkové. He
klavírní uil se Rozkošný
také u Václava Tomáška v Praze. Roku 1885 vydal

se na umlecké cesty jako klavírní virtuos a kon-
certoval úspšn v Brn, Terstu, Pešti — ano i do
Srbska si zajel. Navrátiv se pak zpt do Prahy, stu-

doval skladbu u B. Kittla.

V tch asech poala se utšen vyvíjeti v pro-

zatímním eském divadle eská opera. Není divu,

že i Rozkošného, jenž náležel bez odporu v ady
nejvtších nadšenc pro eské umní divadelní, zlá-

kala Thalia. Roku 1870 5. prosince dávána poprvé
jeho komická dvouaktovka „Mikuláš", jež líbila se

JOSEF RICHARD ROZKOŠNÝ.

zejména kyprou svojí melodikou a divadelní život-

ností. Než tento úspch jevištní nezstal ojedinlým.

Hned píštím rokem následovaly „Svatojanské proudy"
(poprvé 3. íjna 1871), jež oblibou pedily mnohem
svrchu zmínnou prvotinu, a pevn zachytivše v pízni

obecenstva, dlouho ovládaly repertoár eského di-

vadla. V roce 1877 (14.

íjna) provedena prvn
opera „Záviš z Falken-

štejna", dílo historického

námtu, jehož úspch ne-

byl vzestupem úspch
pedešlých. Za to rok

1885 pinesl Rozkošnému
skvlého vavínu s dosta-

tek; byla to „Popelka",

opera na text Otakara Ho-
stinského, jež svojí pre-

miérou (1. kvtna) prora-

zila na celé áe, a ve-

likou svžestí invenní
dobyla si pevného místa

nejen ve tvorb Rozkoš-

ného, kde jest bodem kul-

minaním, ale i v celé

historii eské opery vbec.
Po „Popelce" následo-

valy další práce dramati-

cké: „Krakonoš" (18. íjna

1889) na text Jaromíra

Boreckého, aktovka „Sto-

ja" (6. ervna 1894), „Sa-
tanella" na libretto Karla Kádnera, dle stejnojmenné

básn Vrchlického, a konen „erné jezero" na

námt Heydukv, komponované mistrem již sedmde-
sátiletým. Ovšem od „Popelky" k „ernému jezeru"

nevede již v Rozkošného tvorb linie vzestupná. A
též i úspch slábnul. Než tato okolnost nebyla s to

ochromiti tvoivost skladatelovu, nebyla s to roztrp-

iti jej a vyraziti péro z ruky jeho. Bylf Rozkošný
z onch vzácných sobstaných povah tvrích, jež

nepodléhají vlivm vnjších pomr, vedeny jsouce

jen istou láskou k práci a k umní.
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Tebaže význam dnes již zesnulého misíra kotvil

hlavn ve tvorb operní, v niž byl obzvlášt plodným,

pece dílo jeho nezstalo pouze na ni omezeno a

obsáhlo i jiné obory hudebního tvoení.*) Tak církevní

skladba, orchestrální, písová, klavírní i sborová ne-

byly Rozkošnému cizí. Lidový tón i zde jest sklada-

teli blízký. Jeho písn žertovné vynikají rázem ná-

rodním a staly se v krátku populárními. Z jeho

mužských sbor zejména to bylo kvartetto „Hanika",

jež po vlastech eských zpsobilo pravé nadšení. A
konen k uzavení výtu innosti dlužno podotknouti,

že Rozkošný redigoval v létech sedmdesátých „Hu-
dební Listy".

Jsou pracovníci na ddiné národa roli, kteí

nezbudují chrám, jen chýžek nkolik, skromných,

ale istých, posvcených k trvalé pamti práv tou

prostotou a ryzostí, tou ušlechtilou snahou, se kterou

byly budovány. A ti pracovníci zapisují se v pamt
djin národních stejn, ba nkdy ješt trvaleji, nežli

ti, kdo zbudují dílo monumentální, ale bez lásky

k vci, bez toho velého pilnutí, bez tepla nadšení,

které nevystydne ani po letech, kdy nad hlavami

tch, kdož tvoili, již jarní vítr travou pohrává. Roz-

*) Vtšina drobnjších skladeb Rozkošného vydána
péi Edice M. U. Jsou to: „Lístek do památníku" (housle

a klavir), „Romance" (housle a klavír), „Dv noveletty"

(smycový kvintett) a „Reverie" (9 smyc s cellovým
sólem). Ze sborové tvorby jeho vydány tamtéž: „Ti
písn" (ti ženské hlasy a capella) a „Lásky máj" (pastý-
ské intermezzo pro ženský sbor a sola na text Kádnerv).
Další adu skladeb dosud rukopisných chystá k vydání
rovnž Edice M. U.

FEUILLETON

O SERIOSNOSTI HUDEBNÍCH PAEDAGOGÚ.
Na prvním mezinárodním kongresu hudebních paeda-

gog v Berlín projednávány byly akutní otázky, týkající

se innosti hudebních uitel, z nichž mnohé by se daly
snadno aplikovati na naše pomry. Zajímavým byl
v tomto ohledu referát Hanse Schauba, který uvedl mezi
jiným následující neuvitelný pípad : Jistá hudební
škola, na jejíž štít se stkví mimo hrdý název „konser-
vato" i nemén hrdé epitheton „Mozartova", povolala
do svého uitelského sboru trnáctiletého „paedagoga"
s msíním platem 40 marek. Opomeneme-li již ten fakt,

že njaký hudební ústav si dává název konservatoe, ba
dokonce Mozattovy konservatoe (u nás se pece s tím
názvem konservatoe tak neobchoduje), a opomineme-li
také onu sociální mizérii, spoívající v královském hono-
rái 40 marek, nesmí nám zústati lhostejným osud tch
dti, jichž rodie se dají nachytati do spár podobných
uitel. (Dosplý lovk — doufám — se nedá pouo-
vati nezkušeným trnáctiletým díttem). Jest na bíledni,

jakého vzdlání se dtem od takových uitel dostane.
A pi tom musíme uvážiti, že mezi tmito dtmi jest

jisté dosti znané procento nastávajících professionálních
adept hudebního umní! Ústavy podobného druhu jsou
zakládány lidmi, kteí pi zkouškách, af již státních nebo
na soukromých ústavech jen stží obstojí.

Ostatn o kandidátech a kandidátkách, kteí pichá-
zejí ped státní zkušební komissi, by mohli i páni exa-
minátoi dosti vyprávti. Jen malý píklad uvádím, o kte-

rém psal svého asu baron Procházka. Pan kandidát jest

tázán, kolik symfonií napsal Beethoven. (Ó hrza, jak

tžké!) Po krátkém rozmýšlení odpovdl: „Tí: Eroiku,
Pastorále a Devátou." Nezní to spíše jako njaká anck-

košný náležel mezi ty, kdož pracovali rádi, jen pro

dobro vci, s nezištnou, záslužnou snahou rozšíiti

obzory eské hudby. A té záslužné snahy, která jest

jista, jest dnes obzvlášt vzpomínati.

A co více íci o Rozkošném jako lovku? Jeho
práce, svrchu charakterisovaná, promluvila s dostatek

o jeho povaze mírné a milé, jež neznala záští, jen

úsmvy. Takových lidí kéž by bylo více ! — A
nevím, jakou palmu dík sklonití na rakev Tvou,
dímající miste! Dík za vše, co jsi vykonal s láskou,

pro vzrst naší vci, vznícen vidním Krásna ! A
vzpomínám bezdky slov, jež jsem napsal kdysi

v cyklu sonet, vnovaných památce svého otce,

jehož dobrým Jsi býval pítelem. Jsou to slova prostá,

ale je v nich vše, co možno páti hlavám zemdle-

ným ku vnému snní. Opakuji Ti ta slova:

Spi, jak spi pracovníci!

Zdenk Knittl.

Dr. VÁCLAV PLAEK:

JOSEF PALEEK.
Píspvek k djinám eské opery v r. 1865—1870.

(Pokraování.)

Že byl umlec dobe pipraven pro svou dráhu,

dokázal hned první msíc svého engagementu tím,

že byl s to, aby se postavil na scénu i beze zkoušky.

Tak píší „Nár. Listy" (2. dubna), že „za píinou
náhlého ochuravní p. Hynka pevzal p. Paleek na

kvap v „Norm" úlohu Orovista". Radí však pvci,

dota? A takoví lidé reflektují na titul „státn zkouše-
ného uitele hudby" ! V pípadu, že jim zkušební komise
onoho titulu v pravém slova smyslu daruje, obdrží místo
na tom i onom ústav, který pak se nestydí barnumsky
inserovati, že se u nich vyuuje za 3—4 K msín pi
2 hodinách v témdni a že ješt nástroj jest zdarma
v ústav k disposici. (Cviiti doma žáci pravdpodobn
nemusí.) Pruskému ministru kultu podána byla jíž nko-
likráte petice, aby byli ustanoveni státní inspektoi hudby,
avšak veledležitý tento požadavek byl vždy z nezná-
mých dvod zamítnut. My pece jsme v tomto bod
ped Nmeckem; u nás podobná místa inspektor sku-
ten již existují.

|ako odpomoc proti tmto zloádm navrhl jiný e-
ník, dr. Storck, zízeni lidových hudebních škol. Návrh je

velmi sympatický a snadno se dá reaHsovati. Hudoa, je-

jíž pstování jest každému lovku více mén pístupno,
mla by se mezi lidem systematicky pstovati, a to nejen
zpv, nýbrž i hudba orchestrální. Vyováni dálo by se

za takový honorá, jaký pijímají rzné hudební ústavy,

na kterých psobí oni „paedagogové" pochybných kvali-

fikaci. K tomu neteba podotýkat!, že by tímto zízením
lidových hudebních škol povstal i v malých obcích sbor
a orchestr, kteié pi psobení svdomitých a osvde-
ných sil uitetských by jisté prosperovaly a své vzdlá-
vací posláni mezi prostým lidem náležit splnily. V Praze
existuje spolek „Bude" a „Umlecká výchova", kdež
dti se uí již od útlého vku správn intonovat a správn
hudbu chápati, ímž se jim dostává pro píští životní

innost dobrého základu. Bylo by však záhodno, aby po-
dobné instituce byly ve vtší míe zakládány a to nejen
pro hudbu vokální, nýbrž i orchestrální. Zdárný výsledek
by se jist záhy objevil a tím by se nejvíce paralysovala
innost rzných „paedagog", jichž pohíchu 1 u nás je

dosti. E—n.
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„by tak na kvap pidlenou úlohu podruhé radji ne-

zpíval". „Smlý to kousek," psal „Národ" (8. dubna),

„kterýž kritika pomíjí mlením."

I Bassi v „Stradelle" v ervenci dopadl dobe.

„Velmi podaené bylo trio v 3. djství, pp. Fiedler,

Paleek a Švarc". („Nár. Listy" 9. ervence.)

Rovnž menší role v „Caru a tesai", „Belisaru"

a „Noclehu v Granad" (Pedro) pivedl Paleek ku

platnosti.

Ale již poínalo iditelství divadla opt upadati

ve starou chybu, že neposkytovalo pvci astjšího

zamstnání, teba v úlohách menších, na co poukázal

i „Národ" (3. ervence) u píležitosti provozování

„Stelce kouzelníka" : „Peškoda, že tento nadaný a

vzácnými prostedky obdaený pvec dostává tak

skrovné píležitosti, aby se vzdlával." A po „Stra-

delle" (11. ervence): „Skrovnou úlohu Bassiho pro-

vedl piinlivý, pekrásnými vlastnostmi nadaný pan

Paleek co nejdokonaleji. Musím opt a opt k tomu
ukázat, že by se tomuto zpvákovi mlo pece a-
stjšího zamstnání poskytnouti."

Tato pipomenutí, zdá se, že neminula se cílem,

zvlášt když skoro souasn týž list ve své výborn
vedené rubrice divadelní pinesl zprávu, že „p. Pa-

leek obdržel píznivé nabídnutí k divadlu olomúckému
co první basista" (7. ervence). A v záptí ozná-

mení hotového již engagementu : „Pan Konig, iditel

divadla Olomouckého, engagoval mimo již oznámenou
sl. Knornovou pp. echa, Paleka . . . zvlášt s ohle-

dem na eská nedlní odpolední pedstavení, která

v Olomouci zavsti hodlá." (20. ervence.)

Že by se byl Paleek panu Kónigovi k tomu cíli

hodil, o tom neni sporu, nebo byl obratnému iditeli

znám v tom smru z dívjšího svého engagementu

;

ale Paleek byl spokojen tím, eho doposud dosáhl

a nehodlal pražské divadlo opustiti, jak o tom svdí
poznámka téhož „Národa" ze dne následujícího : „Pan

Paleek nepijal nabízeného mu engagementu od pana

Kóniga k divadlu olomúckému, ímž k žádosti jeho

verejší zprávu opravujeme".

Z nových rolí, pidlených na to umlci, vystoupil

Paleek v záí ve „Veselých ženách Windsorských"
jako Bohatý, kteroužto úlohu „vyídil se vší cti ..."

(„Národ", 15. záí.)

V íjnu zpíval v Šeborových „Templáích na Mo-
rav" komthura a „vedl si ve zpvu i he výborn,
a pispl valn ke zdaru celku". („Nár.")

Jiného komthura^ provedl ješt v listopadu téhož

roku v Halévyho „Židovce", a sice „co do zpvu
i hry zcela tak, jak si toho páti mohl hudební skla-

datel", a episodku v „Troubadouru". Do konce roku

vystoupil nov ješt v „Rigolettu" a „Donu Juanu"

(Massetto).

Komthur v „Židovce" vynesl mu sice s jedné

strany („Nár. Listy" 10. listopadu) dosti závažnou
výtku, ale pece výsledek byl takový, že mohla Skrej-

šovského „Politik" již u píležitosti reprisy „Huge-
not" v íjnu prohlásiti: „Pan Paleek jeví potšující

pokroky". A v listopadu opt pi „Hugenotech" : „Pan
Paleek v této partii (Marceli) zejm pokrauje a jeho

dkladné pedbžné vzdláni a ídké nadání jeví se

vždy píznivji a píznivji", akoliv i tato „Politik",

kde bylo teba, pokárala a dovedla skoro souasn
pi „Kouzelném stelci" napsati i tyto písné vty :

„Zdá se, že nastala u p. Paleka malá stagnace ; v-
nuje nyní patrn umleckému pokroku svého krásného

hlasu mén pée, a mnohá ušlechtilost, jež se zprvu

tak záslužn nplatovala, se zvrhá. Bylo by nám líto,

kdybychom se byli v snaze talentu, opravujícího

k tak velikým nadjím, mýlili". (4. listopadu.)

Poslední umlecký in Palekv v prvém roce

jeho engagementu patil hudb oratorní, klassické.

V obvyklém vánoním koncertu Jednoty hudebních

umlc zapl v oratoriu „Stvoení svta" od Haydena
vedle J. Lvova „Adama" s pronikavým úspchem
„Rafaela". —

Téhož roku 1865 již koncem ervna vzdal se

František Liegert iditelství divadla, pro špatné hmotné
pomry divadla, které neprosperovalo hlavn z ne-

dostatku místa v hledišti, stavného pouze pro 1200

osob, ale i proto, že iditeli nedostávalo se dosti

praktického rozhledu, a jinak zasloužil se o poátky
eského divadla tlm, že dovedl doplniti i divadlu za-

bezpeiti zdatný umlecký personál. Nová vláda, která

pevzala ízení divadla, dostala pak následujícím rokem

1866. i svého muže v elo opery, jímž byl Bedich
Smetana, pispchavší s velikými nadjemi v slavnou

svou budoucí práci pro eskou hudbu již podruhé

z Goteborgu do Prahy. Dosavadní kapelník Jan Nep.

Maýr, ustoupivší Smetanovi, pijal místo iditele kru
v kostele u Františkán a u Kížovník, kdež setrval

až do r. 1874., kdy dosedl opt na iditelské keslo

eského divadla.

S píchodem Smetanovým zazelenal se úhor eské
pvodní zpvohry velice utšen. Již v lednu 1866
získal Paleek v jeho „Bramborech" novou úlohu.

Tato úloha „kmeta", která jest v úvodu 2. jednání

a v 3. jednání obmyšlena dojemnými motivy, po-

skytla mu opt píležitost, aby se ukázal po stránce

pvecké i herecké ve svtle pokroku „Z jednotlivc",

napsala „Politik" (29. ledna 1866), „kteí cíli jen

k nejlepšímu, byli pp. Grund a Paleek, již pro vnitní

obsah svých partií „Jíry" a „kmeta", vynikajícími.

Zpsob, jakým oba páni pivedli své úlohy k plat-

nosti, zaslouží veškerého uznání, a jsme pesvdeni,
že se dojem jejich podání jen ješt bude stupovati.

Budiž zde se zvláštním zdraznním vzpomenuto, že

p. Paleek pivedl to již tak daleko, že v této partii

„kmeta" svoje mládí zapeli"

Ješt v lednu zpíval Paleek pi své beneici kapi-

tána Jana v Auberových „Penzokazcích", kterážto

opera byla sice pro eské divadlo novinkou, ale jejíž

volbu umlci kritiky neschvalovali, odvolávajíce se

u nho na pedpoklad „jakési umlecké snahy a pro

umní vzaté mysli". („Nár. Listy", 2. února.) „Jak

mohlo p. Palekovi", napsala „Politik" (3. února) „po
fiasku „Korunních diamant" napadnouti, aby k svému
píjmu zvolil „Penzokazce" téhož sklada^le, zstane
nám nerozluštitelnou hádankou". Pes to vše umlec,
jenž se již vžil do pízn divadelního obecenstva,

„byv co nejpívtivji uvítán a vncem obdaen, po-

hyboval se jakožto „kapitán Jan" s lehkostí a jistotou,
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a pivedl svj krásný hlas v pkných kantilenách

k úplné platnosti". („Národ", 2. února.)

Z dalších nových rolí Pietro v „Nmé z Portici"

dle „Národa" (4. bezna) „nalezl v p. Palekovi vy-

datnou a pelivou podporu. Tento zpvák" — do-

dává uznan kritik — „osvduje zpsobem ím dále

tím více potšitelným svou mnohostrannost a oprav-

dovou snahu ve svém umleckém povolání."

Susanin v „Život za cara" byl dalším lánkem
v etze úspch pvcových a novým stupnm k p-
vecké i herecké jeho dokonalosti. „Pan Paleek,"

psal „Pražský Denník" (3. záí), „provedl partii Su-

sanina s velikou bedlivostí a dsledností, a vyznail

se hlavn ve velké scén (ve 4. aktu), kdež živ
zobrazil hrdinskou obtovnost šlechetného kmeta."

O Basiliu z Rossiniho „Lazebníka" týž list napsal

:

„Také Basilio pilného a piinlivého p. Paleka, který

tuto úlohu po p. Hynkovi pevzal, došla zasloužilého

uznání a doufáme, že píšt také nanejvýš suchý

humor, jakého tato úloha vyžaduje, ješt bezprosted-

nji v jeho podání k platnosti pijde."

Jinak z cizího bžného repertoiru zpíval umlec
toho roku v reprisách „Dona Juana", „Belisara",

„Armidy" (Hidroata), „Židovky", „Stelce kouzelníka",

v nmž stál jako Kašpar povždy a stále na prvém
míst, „Troubadoura" (Fernando), „Stradelly", „Vi-

léma Telia" (Valter), „Noclehu v Granad" (Gomez),
„Cara a tesae" (generál Lefort, po odchodu pana
Hynka Lord Syndham), a „Kouzelné flétny", v které

jakožto Sarastro ml ím dále tím vtší úspchy.
Pokroku v podávání této úlohy kritiky zvlášt si

všímaly, ana byla debutem Palekovým. „Nejvtší

zásluhu o požitek obecenstva," psala „Politik" ze dne
5. íjna, „ml nepopirateln p. Paleek jako Sarastro.

Jak je známo, vystoupil v této partii poprvé jako sólista

ped eské obecenstvo, kdyžt absolvoval pvecké stu-

dium. Pivedl-li již tehdy k platnosti pednosti svého

krásného hlasu a školského vzdlání, vyniklo vše

to nyní, kdy pvec nebojuje více se stísnností za-

áteníka, tím píznivji. Boulivá pochvala a vyvolá-

vání odmovaly jeho pvecký výkon. I jeho hra

byla bezvadná."

A o jeho komthurovi ze „Židovky" táž „Politik",

která nejvíce v prvém roce jeho innosti kárala jeho

nezkrotitelnou živost a temperament v hereckém po-

dání, neslušící rolím, jež pedstavoval, napsala (12.,

19. íjna): „Pan Paleek byl jako komthur výtený.
K jeho na výsost pelivému výkonu pveckému družil

se klidn vážný zjev, jenž komthuru bezvýminen
náleží. Naše rada, kterou jsme mu u píležitosti jeho

Sarastra mli píležitost udliti, pinesla zde mnohý
užitek ..." A jindy: „U p. Paleka, který komthura
výten zpívá a hraje, lze pozorovati více a více onu
pietu, která charakterisuje vážn snaživé umlce

;
zjev

to, jenž, jak se zdá, vešel do eského divadla s novým
uspoádáním vcí, a nyní tím blahodárnji psobí,
ím více díve náležel k vzácnostem."

Po „Nmé z Portici" vyslovila se táž „Politik"

o Palekov Pietrovi (9. listopadu) : „Pan Paleek
blíží se potšiteln rychle onomu stupni umleckého

vývoje, na nmž se mže zváti již „routinovaným
dramatickým pvcem-umlcem !"

Tak umlecky po stránce pvecké i herecké mohl
v jednom roce vyrsti jen umlec tak vzácných dar
pírodních a železné i neoblomné pile a poctivosti,

jako byl Josef Pale ek, který však ani nyní, kdy byl

kritikou povýšen na pravého umlce a obratného,

zkušeného dramatického pvce, nesložil ruce v klín

a neoddal se sladkému spoinutí na dosud získaných
vavínech, ale pokraoval dále na skvlé a pro nho
již schdnjší dráze k met nejvyšší dokonalosti. —

Doposud projevoval se jeho pvecký i herecký
talent jednostrann, jak to nesl klassický repertoir

s sebou: Paleek provedl adu vážných postav

z klassických oper, pi jejichž pedstavování musil

potlaovati svj vrozený herecký temperament, jenž

zvlášt v prvém roce jeho innosti svou agilností

ohrožoval jinak umlecky zdatné jeho postavy. Tento
vrozený pohyblivý základ jeho hereckého talentu ped-
uroval jej dávno pímo k pedstavování komických
rolí a jíž pokusy v té píin byly velice pozoru-

hodné (Basilio). Ale teprve Bedich Smetana se svou
„Prodanou nevstou", která tohoto roku 1866 vešla

slavn pod stechu Prozatímního divadla, vznítil v Pa-
lekovi božskou jiskru pravého eského humoru a

objevil vlastn Paleka znova — jako geniálního

basbuffa. A opt, jako díve ve vážných partiích,

stoupal Paleek i v úlohách komických umlecky
v pízni nadšeného obecenstva tak rychle, že pivádl
pímo v úžas i kritiku, která pak opt nepestávala

vynášeti jeho podivuhodnou všestrannost a podivo-

vala se tomu, že mže býti v jedné umlecké duši

obojí smr — vážný i komický — tak dokonale p-
stován.

Kdežto byl prvým Kecalem pi premiée Smeta-
novy „Prodané nevsty" basista Fr. Hynek, pevzal

po jeho odchodu z eské zemské scény Kecala Pa-
leek a „vystoupil v partii buffové s rozhodným
úspchem." Pes jemnou výtku „pehánní ve he"
dosply „Nár. Listy" (29. íjna) ke konstatování, že

Palekova „zpsobilost pro komický obor jest vý-

borná ; asem shledáme se zajisté také s vtším ješt

detailováním jednotlivých hudebních vt a umlejším
zpsobem v upotebení hlasu a oželujeme již nyní

snadno ztrátu jeho pedchdce." „Se svžím rozma-

rem," psal „Pražský Denník" (31. íjna), „hrál a

zpíval p. Paleek dohazovae Kecala, znázorniv zda-

ile faktotum venkovských svateb." „Politik" strun
poznamenala, že partie „Tlampae" získala provede-

ním Palekovým, „který se jako buffo poprvé a to

se zvláštním štstím pokusil. Jeho podání dlužno

uvésti jako nade vše oekávání pekvapující

"

Po tomto novém, neoekávaném úspchu stal se

Paleek, zvlášt po odchodu basisty Hynka, souve-

rénem v íši basu na eské operní scén. A psobil

teprve druhý rok u divadla jako sólista, byl již vše-

obecn uznáván jak obecenstvem, tak kritikou, a na

jeho optná vystoupení ekalo se s toužebnostl a

nedokavostí.
(Pokraování.)
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divadla mmmm
národní divadlo.

Letošní cyklus Smetanv pokroil již provedením
pti oper: „Dalibora", „Hubiky", Tajemství", „ertovy
stny", „Libuše" a „Branibor". Je zcela zbyteno, šíi ti

se zvlášt o provedení každé jednotlivé z nich, nebo
všechna díla Smetanova jsou po celý rok na repertoáru

Národního divadla a vždy provádna jsou s pietou a

láskou. Že tato pieta ku Smetanovu dílu jest pi cyklu,

kdy zasedá u pultu K a r e 1 K o v a o v i c, tím znatel-

njší, jest na jev. Kovaovic dovede svým stylovým
proniknutím dílo Smetanovo podati v nejdokonalejší

formé, což rozebírati a znovu opakovati optn zby-

teným se zdá: bylof na tchto místech asto již o tom
psáno. Snad jed né zmíniti se nutno o novém obsazení

•i rolí v „Bramborech" : pí Pivokovou, pp. Drou
a Humlem. Tmto dvma zejména jich postavy (setník

Warnemann a Oldich Rokycanský) výborn svdí.
Tylova „Strakonického dudáka" doprovodil Karel

Kovaovic novou hudbou, která nejen invenn, ale

i celou fakturou pirozen pevyšuje všechny dosavadní
tak zvané inoherní hudby, jest velmi blízka místy lido-

vému tónu, zejména v dudáckých motivech, jež Kovaovic
kdysi již v „Psohlavcích" tak dovedn vykouzlil. A ná-

ladovost scény, již posuzovati není ovšem úkolem hudeb-
ního referátu, jest jí nádhern doplnna. A konen k zá-

vru referátu o innosti Národního divadla poznamenávám,
že tetí reprisa „Piodané nevsty" v Šárce (sl. Šlechtová
v titulní roli) pevýšila návštvou i v pravd obrovským
úspchem ob dv prvé. Zdenk Knittl.

MSTSKÉ DIVADLO NA KRÁL. VINOHRADECH.

Bianca Bellincloni-Stagno zvolila si ku druhému
vystoupení svému Verdiovu „Traviattu". Potvrdila v ní

mj úsudek, vyslovený u píležitosti prvé pohostinské
hry její: její hlasová erudice jest naprosto chabá a ne-

hotová, což jest v lehké vlašské kolloratue ješt trapnji
znatelnjší než ve veristickém Pucciniovi. Za to herecky
mla její Violetta více úinných moment než Butterfly.

Také ostatní ensemble dával si více záležeti, takže
pedstavení stálo na slušnjší úrovni. Zdenk Knittl.

4 i KONCERTY lili

Operettni pedstavení pvecké školy Maruše Lan-
gové. Snaživá iditelka podjala se odvážného provedení
Offenbachových operett „Dafnis a Chlo" a „Manžel
pede dvemi", aby poskytla svým chovancm možnost
vystoupiti na scén. Získání dirigenta p. Karla Nedbala
a jeho orchestru zaokrouhlilo dobe mínný pokus tak

dalece, že dosáhl žádaného cile.

Pedvedení prvého dílka bylo velice roztomilé a po-
sluchastvo, shromáždné ve smíchovském Intimním di-

vadle, neskrblilo pochvalou snaživým debutantkám.
Sleny B. Krombholzová a M. Kubrová zdaile si

poínaly v titulních úlohách. Slena A. Fischerová byla
ipernou Kalistou. Rozmarným bohem pastý byl pan
V. Kopecký. Menší úložky bakchantek i sbor vil zastaly
ile ostatní chovanky.

V druhém díle mén pvabného stihu vynikla vážn
pí R Stecklová a ohnivou živostí pí L. Bradanoviová.
Pan Fr. Hora piioval se velice o vystižení své ko-
mické úlohy a p. B. Kheil zdárn doploval quartett
súastnných sólist. Bohumil Vendler.

m koncertní ruch
Nelahozeves. Slavnost odhalení pamtní desky na

rodném dom mistra dra Antonína Dvoáka v nedli
15. ervna. Z poadu slavnosti: Slavnostní e prosloví

hudební skladatel pan Adolf Piskáek z Prahy. Ped od-
halením desky zapjí Smetanovo „Vno" zúastnné pvecké
spolky. Po odhalení desky zazpívá K. Bendla „Svoji

k svému", smíšený sbor „Fibich" z Kralup za dirigentstvi

p. Jarky Ždimala. O 4. hodin odpolední koncert. Poad
koncertu: 1. Ouv. k opee „Vanda" pro velký orchestr:
„Orchestrální sdružení" z Kralup. 2. „Slavnostní zpv",
smiš. sbor s prv. klavíru: „Slavoj" z Karlina a „Fibich"

z Kralup. 3. „Hymna eského rolnictva", smíš. sbor s kla-

vírem: „Pévecko-hudební sdružení" z Mlníka. 4. a) „Velef
vtáku", b) „Zajatá", c) „A já ti uplynu", ženské sbory
s klavírem: „Slavoj" z Karlina 5. Z oratoria „Svatá Lud-
mila": íslo 3. „Kvty", jimiž vesna vábí", íslo 4 „Svaté
jitro jest", 5. „Tíhlav, který pati troji tvái" , smíšené
sbory s prvodem klavíru (p. Neumann), „Fibich" z Kralup.

6. „Milenka travika", mužský sbor „Slavoj" z Karlina.

7. a) „Napadly p sn v duši mou", b) „Veerní les roz-
vázal zvonky", smíšené sbory „Fibich •* z Kralup. 8. „Slo-

vanské tance", ada I., opus 46, íslo 1. a 4.; „Orche-
strální sdružení" z Kralup. Dirigenti: pp. J. Ždímal, K.

Manšingr a sl. R. Valentová.
Olomouc. V sobotu 17. kvtna ukonil olomoucký

„Žerotin" svoji jarní saisonu zdailým koncertem. Koncert
vzbudil mimoádný zájem a byl jednou z cenných udá-
lostí hudebního života olomouckého letošní saisony. Ti
skutení umlci vtiskli mu ráz: klavírista skladatel prof.

Jar. Svoboda, houslista prof. E. Polman a cellista, sbor-
mistr „Žerotína" id. R. Pavlata. Jich umní adí je k uml-
cm prvotídním. Každý z nich hrál sólové íslo: Pavlata:
Servaisovo „Morceaux de concert", Polman : Dvoákovo
„Adagio z housl. koncertu" a Svoboda: Beethovenovu
„Appasionatu". Spolen zahráli Beethovenovo, „Grand
Trio" B-dur. Krom jmenovaných vystoupil sbor „Žerotína".

Pednesl Novákv sbor „Nešasná vojna", Bendlv
ženský sbor „Pomsta vil" a Musilv „Bože, bože, co
mám robit".

Tábor. Zpv. spolek „Hlahol" a hudební spolek
táborský pro edly 7. ervna Dvoákovo „Stabat mater"
nasola, sbor a orchestr. Sola: Dámy: Winklerová (soprán),

Wolfová (alt); pánové: Prinke (tenor), Chmel (bas). Sbor
„Hlaholu" táborského, rozmnožený studujícími obou sted-
ních škol. Orchestr hudebního spolku táborského, rozšíený
umlci pražskými.

HUDBA CÍRKEVNÍ tsi!i§i:iSt

Kouim. Skladby provedené pi veerních „májo-
vých pobožnostech" v r. 1913 v dkanském chrámu Pán
sv. Štpána. — J. Bastl: „Ave Maria" (Es-dur) pro so-
prán, housle, varhany; V. íhovský: op. 38. Zpvy
Mariánské „Rže" (As-dur), „Ave Maria znj" (Es), „0 máti
moje pedrahá (A), pro ženský dvojhlasý sbor a varhany;
dr. J. Mácha: „O panno lásky", tenor, varhany; V. E.

Horák: „O Maria" (F dur), soprán, alt, varhany; J.

Zýka: „Ave Maria" (As-dur), tenor, varhany ; AI. Štrébl:
„Zdrávas Maria" (C-dur), mužský sbor; Jos. Paukner:
„Ave Maria" (Es-dur), tenor, housle, violoncello, varhany

;

E. T r e g 1 e r; „Ave Maris Stella" (Es-dur), soprán, housle,

varhany; A. Štrébl: „Bu velebena, ó Maria" (E-dur),

tenor, housle, varhany; E. Bionko: „Ave Maris Stella"

(A-dur), soprán, varhany; E. Tregler; „Ave Maria",
op. 11. (Es-dur), soprán, housle, varhany; F. J. Khodl :

„Ave Mana" (As dur), soprán, varhany; Kothe: „Ave
Maris Stella" (Es-dur), mužský kvartet; Luigi Cheru-
bíni: „Ave Maria" (Es-dur), soprán, varhany ; Fr. Schu-
bert: „Ave Maria" (As-dur), op. 52., . 4., soprán, var-
hany; L. Weiss: „Ave Maria" (As), mezzosoprán, var-

hany, house; Bach-Gounod: „Ave Maria" (G-dur),

soprán, housle, varhany ; G. V e r d i : Modlitba Desde-
mony („Zdrávas Maria") z opery „Othelo" (As-dur), so-
prán, varhany; P. Mascagni: „Zdrávas Maria" (Ges-
dur), soprán, varhany; K a r. B e n d 1 : „Ave Maria" (F-dur),

tenor, varhany ; dr. Ant. Dvoák: „Ave Maria" (F-dur),

baryton, varhany; Kar. Bendi: „Ave Maria" Es-dur),
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baryton, varhany; J. Massenet: „Ave Maria" (D-dur),

baryton, housle, varhany; J. Raff (V. J. Novotný): Cava-
tina op. 85., . 3. (D-dur), soprán, housle, varhany ; E.

Tregler: „O bone Jesu", soprán, housle, varhany;
K 1 o s s : Pange lingua pro mužský sbor ; L e h n e r : Zpí-

vané litanie Mariánské. Jaroslav Kížek, iditel kru.

,s;2a RUZNE ZPRÁVY
* Poheb mistra Jos. R. Rozkošného konal se

z ústední kaple olšanské v pátek dne 6. t. m., pomrn
za nepatrné úasti obecenstva, ale pranepatrné úasti
kruh hudebních. Nebyla tu záplava svtel u rakve, ne-
byla tu spousta kvtinových dar. Odešel tak skromn,
jako byl jedinou skromností a nevtíravostí celý jeho život.

Dobe, že ten nevdk staiký mistr nevidl. Zaráželo
pece, že nikdo z mladší skladatelské generace pohbu
se nesúastnil. Také Umlecká Beseda nebyla zastoupena
a tím více dlužno litovati, že poslední pocty zasloužilému
prkopníku eské hudby a obtavému funkcionái h u-

debního odboru Umlecké Besedy nesúast-
nil se Hudební odbor, ano i.dyby nebyl ujal slova nad
oteveným rovem našeho mistra literát — panFr. He-
rites, rozlouiv se s ním za eskou akademii véd, byla

by rakev bez jakéhokoliv slova zapadla v tvrdou zem a

nikdo nevzpomenul více zásluh nestora eských skladatel.

Smutná to fakta, velký nevdk

!

* Pedstavení „Prodané nevsty" v Šárce tšilo se

a tší se dosud bezpíkladnému zájmu obecenstva. Ná-
rodní divadlo chtlo obecenstvu vyjiti vstíc a uspoádat
lidové pedstavení „Prodané nevsty", které by cenami
bylo dostupno i širokým vrstvám. Mlo býti po pípad
uspoádáno také dlnické pedstavení. Práv když se

o tchto otázkách jednalo, pronikla na veejnost zpráva,

že plány divadla zmaeny pemrštnými požadavky or-

chestru Národního divadla. Všichni ostatní úinkující, kteí
divadlo v Šárce podporovali s nadšením, byli onou zprávou
pirozen roztrpeni.

* Pan Zdenk Nejedlý, veleslavný uenec a kritik, jest

od nedávná nadán dokonce i duchem prorockým. V refe-

rát o Franckových „Blahoslavenstvích" usuzuje, že Franck
pojal svoji látku špatn, nemaje smyslu pro dobro, a pe-
chází k závru : Jak velkolepým naproti tomu
dílem byla by Blahoslavenství, kdyby vyšla
z ruky našeho mistra nejjemnjšího smyslu
pro dobro, Jos. B. Foerstera! — Vskutku, zají-

mavé, že pan professor a vdec dosud vždycky blamo-
vaný, ví už pedem, jaká byla by skladba, kdyby ji kom-
ponoval nkdo z jeho lidí. Snad se jednou také ve
„Smetanovi" doteme, jak by vypadala devátá symfonie,

kdyby ji byl komponoval teba — Zich!

* Vzácným vzorem, jak se plši referáty, jest futu-

ristický výlev Karla Strnada v „Samostatnosti" ze dne
30. kvtna 1913. Poíná vtou: „V titulní úloze Pucci-

niovy opery vystoupila na prknech Vinohrad-
ského divadla poprvé pohostinsku Bianca Bellin-

cioni-Stagno." A koní vtou: „Host ne ni již ne-
znám vinohradskému obecenstvu a pijat byl

hluným potleskem po každém aktu." Jak si to pan refe-

rent pedstavuje, že umlkyn, poprvé vbec v Praze
vystupující, není neznáma obecenstvu — nevím. On ji

snad zná — z gramofonu

!

* Vinohradské divadlo z ohled finanních restrin-

govalo svj personál. Pokud se týe opery, odcházejí,

jak jsme se informovali, režisér Adolf Dobrovolný
a kapelník Rudolf Piskáek, krom celého sboru
baletního, jenž rozpuštn. V obou jmenovaných odchá-
zejí sily velmi intelligentni, zejména zmínný kapelník
zaujímal ve vinohradském divadle místo vzdla-
ného hudebníka. Proto s jejich výpovdí souhlasiti nelze
a nutno vysloviti obavu, že reprodukní úrove opery
klesne.

* Ruský skladatel Rebikov, jehož „Jolka" u nás tak
sympaticky pijata, slavil nedávno jubileum 251eté innosti
skladatelské. Rebikov jest tvrcem vlastního „hudebn-
psychologického" smru, považuje hudbu pouze za pro-
stedek tlumoení citového. Jeho skladby vynikají slo-

žitou harmonisaci, exotickou melodikou — ale i nedo-
statkem technického vypracování.

Národní divadlo v Brn vypravilo v minulé sezón
jako novinky ti opery pvodní a to: Foersterovu „Jessiku",
Kovaovicovu „Na starém blidle" a Weissovu „Útok na
mlýn". Z novinek operních cizích Kienzelovu „Píse hor".

V operett by.ly dv novinky domácí : Piskákv „Osudný
manévr" a Šttková „Bludika". Cyklus eských
oper obsahoval: „Prodanou nevstu", „Jessiku", „Jako-
bína", „Její pastorkyni", „Šárku", „Na starém blidle",
„Tvrdé palice", „V studni" a „Libuši". — /.

* Veejné výroní zkoušky a koncertní produkce
žák a žáky mstské hudební a zpvní školy v Pro-
stjov 31. kvtna, 2., 5., 7., 9., 18. a 19. ervna. Záv-
rený koncert 23. ervna.

K provedeni v Nár. divadle
žádejte u všech knihkupc,

u pokladny a biletá v Nár. div.

eský text

TRISTAH « ISOLDA

za $Q hal
Klavírní výtah na 2 ruce K 3*60. — Klavírní výtah

se zpvy K 4-80 žádejte v hudebním závod

mOJmlR URBÁNEK U PRAZE.

* Hudební produkce žactva klavírní školy A Sed-
lákové-Houfové, státn zkoušené uitelky, Žižkov, Boi-
vojova ul. 2, konány ve dnech 3. a 4. ervna.

* Jmenování. Ministr veejných prací jmenoval in-

spektora živnostenských škol pokraovacích, p. školního

radu A 1 o i s a R u bí i e, iditelem státní prmyslové
školy VII. dietní tídy ve státu státních prmyslových
škol.

* Blumenfeldova hudební nadace obsadí 1 místo
s požitkem roních 1600 K pro mladého muže s vynika-
jícím talentem a prokázanými úspchy, israel. vyznání,

vnujícího se hudb; pednost dána bude rak.-uherským
píslušníkm. Žádosti, doložené listem rodným, domov-
ským, vysvdením nemajetnosti a odbornými vysvde-
ními (díla vydaná jen na požádání) do 31. srpna 1913

pedstavenstvu náboženské obce židovské ve Vídni I

,

Seitengasse 4, II. p. Formuláe žádosti na požádáni bez-
platn.

* Mstská rada v Novém Yorku povolila na poá-
dání koncert ve volné pírod obnos 200.000 dollar.

ODEBÍREJTE A ROZ-

ŠIUJTE „DALIBOR"!
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Z NAKLADATELSTVÍ
Raffova slavná Cavatina v rouše zpvním. Po ti-

cetiletí, kdy Joachim Raff, jehož samotná tato „Cavatina"
pro housle s prvodem klavíru uinila skladatelem po
celém svt známým a slaveným, vydechl naposledy,
znova oživuje táž „Cavatina", aby zazáila novým leskem
a rozletla se znova, nyní po svt pveckém. Podnikavé
nakladatelství Mojmíra Urbánka povilo úkolem upraviti

houslovou „Cavatinu" pro zpv, vlastn doplnní houslo-
vého partu partem zpvnm a podkladem básnickým.
Práci tu vykonal mistrn V. J. Novotný. Aniž by dotkl

se originálu Raffova, pikomponoval Novotný zpvní part

zpsobem nanejvýše dmyslným, že možno tvrditi, že tak

vzletné a melodické skladby nebylo tu od dob proslavené
Bach-Gounodova „Ave Maria". Slovní podklad hýí krásou
básnickou a lze jej, vzhledem k ušlechtilosti jeho, užiti

jak pro koncertní pednes, tak i v kostele, nebo nádherné,
jako mocné vlny vzdouvajíci melodie „Cavatiny" výborn
se k tomu hodí. Skladba vydána pro vyšší hlas s pr-
vodem obligátnícn houslí a klavíru nebo varhan, lze však
ji i bez zpvního hlasu, tedy prosté pro housle a klavír

pednášeti. Vyšla v úhledné úprav E d i c e M. U. za
K 2-40.

Jos. Rich. Rozkošný v Edition M. U. Zesnulý nestor
eských skladatel ukládal v naší nejpopulárnjši a nej-

levnjši sbírce Edition M. U. pilné ovoce své ne-
úmorné práce. Je to zejména jeho roztomilý .Lístek
do p amátníku" plný melodie, jenž upraven jako só-
lové íslo s klavírním prvodem bu pro housle nebo
violu, nebo cello aneb i pro rzné nástroje dechové, dále
nžná „Romance" pro housle s klavírem. Pro smy-
cový kvintett vydal zde „Dv noveletty", skladbu
všude nadšen pijatou, a „Reverii" pro 9 smyc
s cellovým sólem. Z populární jeho opery „P o p e 1 k a"
vydána scéna a arie sopránová, a s nejúspéšnéjších
„Svatojanských proud" tenorová romance. Vše-
stranný jeho a všude stejn vynikající talent dokumentují
dále „Ti písn" pro ti žen. hlasy (bez prv.) a pa-
stýské intermezzo pro sola a ženský sbor na slova
Karla Kádnera „Lásky máj". Skytá tedy pi populární
cen a výborné úprav „Edition M. U." bohatý a roz-
manitý výbr pro programy pípadných posmrtných oslav
tohoto vrstevníka Smetanova a tichého, le velmi zdár-
ného pracovníka na poli eské hudby. Celá ada skladeb
dosud v rukopisu jest již pipravena, aby rovnž v Edici
M. U. stala se majetkem celého národa, v jehož pamti
bude staiký mistr zaujímati vždy jedno z nejvýznanéj-
ších míst.

Ústav pro úplné vzdlání se
k operní drázevDrážanech.
editel : Kapelník Felix Petrenz, 100. úplné operní

pedstavení | AUF^klJ^nilI Opera o 3
se sbory

a orchestrem LOHENGRIN dj. od Rich.

Wagnera

„Ústav pro vzdl. se k oper. dráze v Drážanech" jest
první a jediná škola, jež svým žákm každoro. zna. po-
et celých oper skýtá. Pv. techn. vyuov. se neudluje,
volná volba uitele, jm. udáno na div. plakátech. Pes 100
žák na pedních scénách ve výh. engag. Vstup kdykoliv.
Honorá 34 marky més. (Žádné další vyd. pi vypra-
vení celých oper se sbory a orchestrem.) Prospekty
u p. Mojmíra Urbánka, Jungmannova 14, nebo
pímo od editelství: Drážany, Albrechtstrasse 41.

f Nestora eských skladatel

JOS. RICH. ROZKOŠNÉHO
skladby v Edition M. U.

Lístek do památníkuss «íc
K

nebo klarinet nebo flétnu nebo oboe, ves-
ms s prvodem klavíru po 1 80

Romance pro housle s prv. klavíru . . 1 50

Dv noueletty £íaV
m,íc

.

kvin,e
": m

DdlIOÍD P10 ^ hous,e
' - v >o1y, 2 cella a

AfcVfcllb cello-solo a basu (s hlasem ídícím) 2 50
jednotlivé hlasy po —-30

Dnnollfff ^ >era
~
scéna a ar ' e z *^ že P r°

rU|lwlAU( soprán s prv. klavíru .... 2-—

Svatojanské proudy. Srssíiž
vodem klavíru r50

Ti nífl P ro 3 ženské hlasy bez pr-
ITI [ilMIlS vodu. Partitura 120

hlasy po — 30

I íf lfll Itlrtí
Pastýské intermezzo pro

LUjlVy IlIUJ* sola a ženský sbor na slova
K. Kádnera. Klavírní výtah 3 -—
Sborové hlasy po - *30

Nakladatelství. — Hudební závod. — Koncertní sí „Mozarta".

MOJMÍR URBÁNEK V PRAZE,«.
Jungmannova tída . 14. Hlávkv palác.

nnnnnnnnnn

K úspchu Vinohradské operetty.

Práv vydáno I

Bonbónový král.
Valík na motivy stejnojmenné operetty složil

Ant. Provazník.

Pro klavír K 240
» orchestr , 3— >

Vtj
.

, salonní orchestr . . „ 2 40)
v I1SKU

Ve valíku jsou obsaženy všechny ty nejkrásnjší
a nejpoutavéjší melodie operetty, takže je to

vlastn jakási celá „operettní revue".

Nakladatel MOJMÍR URBÁrlEK, Praha-IL, kom. dodav.
Jungmannova tída . 14. Hlávkv palác.

nnnnnnnnnn
yyyyyyyyyy
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pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-
dává Frant. Šurát, stavitel varhan, . Budjo-
vice, Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy
a ladní provádí svdomit za ceny solidní. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty

k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)

Práv vyšlo! Sensaní novinka!
Nebývalá nádherná úprava!

Cyklus písní pro jeden hlas s prvodem klavíru.

Básn Ed. Rady. Hudbu složil Rud. Vašata.
Umlecky vypravil A. Wierer.

1. Na starém židovském hbitov.
2. Dlouhý Den.
3. Meisslova ulika.
4. Krásná Lea.

Vydání na velínovém papíe K 3 -60

„ na runím papíe, runím tiskem . „ 12'

—

Pvodní vazba k zavšení exempláe . . „ 6'

—

Poštou rekom. o 55 hal. více.

Vyšlo též v nm. peklad dra E. Rychnovskýho.

Dv nejvtší, v celém svt slavené pa-
mtihodnosti Prahy — Židovský hbitov a
pražské Ghetto — jsou zde pedmtem poesie-
plných verš, opedených obdivuhodn char-
akteristickou a náladovou hudbou. Mistrovské
kresby zaokrouhlují celek ve velkolepé dílo

umlecké.

K dostání u všech knihkupc.

Nakladatel Mojmír Urbánek, Praha l!. • dodavatel.

Jungmannova tída . 14, Hlávkv palác.

Skolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborn . 4 za 40 K,

koncertní v pouzdiV se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A S!/N0VÉ v Hradci Králové.

Nejdokonaleji! hudební nástroje ze deva i kovu.

F&RSTEROVY KLAVÍRY
FGRSTEROVA PIANINA
FGRSTEROVA HARMONIA
dt>stati lze ve všech lepších skladech klavírních

'»u«í(í. i"

AUG. FORSTER,
král. dvo. továrny V L35B&U v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
Založeno 1859. Založeno 1859.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafie" v Praze.
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KAREL HLKA:

BIBLIOGRAFIE STARŠÍ HUDBY
ESKÉ.

U všech vzdlaných národ jeví se stále vtší
snaha poznati ony základy, z nichž vznikla pozdjší
kultura. U nás, kteí jsme pece tolik odedávna sly-
nuli jakožto národ hudební, známe a pstujeme
skladby eských skladatel teprve od doby Smeta-
novy. Historie naší hudby nevysvtlila dosud, jak se
stalo, že národ tou mrou v hudb proslulý, proni-
káme skladbou teprve od dob novjších. Mleli jsme
ješt i Rubinsteinovi, když tvrdil, že sice máme
schopnosti výkonných hudebník, ale postrádáme na-
dání skladatelského.

A nad to, nejen že takových výrok jsme tr-
pli mlky, zavdávali jsme sami píinu k nim, ne-
ukazujíce nikdy na nepravdivost takových tvrzení.
I za dob nejhlubšího úpadku národního mli jsme
vynikající skladatele. Bohužel, že jejich skladby
v nepíznivých tehdejších dobách zapadly v zapo-
menutí. A jelikož se o nich nyní neví, anebo jen
mrou nedostatenou, zdá se, jakoby ani na svt
nebyly.

Sice inny optovn pokusy shledati a zacho-
ván' všecky památky hudební, jmenovit všechny
skladby starších skladatel. Pokusy uinny, ale o
jejich provedení nebylo vedeno dosti rozmyslné
práce. Pomýšleno také již i na to, kterak poiditi
soubor plod duševní innosti eských hudebníkv a
umožniti jasný pehled všeho toho, co by zasluho-
valo, aby, pokud ješt lze, uchránno bylo záhuby
a úplného zapomenutí. Nejvýtenjší naši mužové
mli záležitost tuto na mysli a snažili se píležitostn
uvádti ji ve skutek. Nkteí z nich pomáhali sami
ešiti úkol tím, že shledavše a poznavše ásten
materiál, aspo bibliografickým záznamem zachrao-
vali jej od nepamti. Josef Jungmann v Historii lite-
ratury eské svdomit vyjmenoval všechny jemu
známé památky a ve svých úvodních pehledech
0 literatue na píslušných místech vynasnažoval se
1 kriticky o nich usuzovati.

Však i on stžoval si již do nedostatku mate-
riálu. Možno se snadno domýšleti, že shledávaje
žádoucí látku, zápasil asi s mnohými obtížemi, ne-
bo promlouvaje o literatue eské z doby od roku

1410—1596,*) praví výslovn, že „písn duchovní
se množily, ale i veselejší stránka písní (roz. svt-
ských) se ukazuje zvlášt v druhé polovici XV. stol.
v milostných písních, akoli ne velmi mnohých
nám dochovaných."

V následujícím odstavci o literatue z doby od
r. 1526 do r. 1620 naíká si: „Svtských písní nic -

než nkteré poátky, historických více, mravného
však a nauného obsahu básní nejvíce se za-
chovalo."

V oddlení VI. z doby od r. 1774 do r. 1846
byl nucen ješt napsati: „Málo kolikas theorií vy-
šlých týká se hudby, enictví, slohu vbec a nej-
více prosodie. Škola houslí, navedení Forsterovo ku
generálnímu basu, Knechtovy (!). poátkové hudby jsou
se strany theorie podnes jediní, šastnjší jest hu-
dební skladba, nalezši v opee a v písních výborné
pstitele".

Uvádje v píslušných odstavcích zevrubný nápis
každého vydaného díla, staví tak základ naši hu-
dební bibliografie. Teba však hned podotknouti, že
Jungmann pihlíží pouze k hudebninám s eskými
tituly vydaným; rukopisných nejmenuje a v cizin
vyšlých nevšímá si zásadn. Seznamuje tenáe
takto jenom s nkterými skladateli eskými.

„Známost tém o všech vynikajících našich mu-
žích, již vynikli v hudb i doma i v rozliných ji-

ných zemích, rzným stupnm a rozmanitými smry,
udržela se nám vedle nkterých málo prací, hlavn
zásluhou B.

J. Dlabaovou. Jmenovit jeho „Kunstler-
Lexikon" byl od svého vyjití r. 1815 a je dosud
skoro jediným dkladným pramenem historie eského
umní od nejstarších dob až do poátku minulého
století. Z nho erpali a erpají dosud nejen všichni,
kdož o eském umní psali u nás, zvláš o starších
hudebnících, ale i všichni spisovatelé cizí, jako na
píklad Gerber a po nm ostatní Nmci až do Rie-
manna. Z Francouz Fétis bral zprávy o eské
hudb z Dlabae neb otisk z nho i se všemi jeho
chybami a omyly. Z Gerbera, Fétisa a j. pecházejí
mnohdy omyly tyto dále a potom vracejí se asem
akožto napoád uznávané pravdy opt k nám a
tisknou se i v nejnovjších publikacích myln, ne-
kriticky. Jinak ovšem bylo by si jen páti, aby na-
šel se nkdo, kdo vydal by nyní takový slovník

*) Str. 57-58, odd. III.
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o eském umní, jenž by tou mrou prospíval do-

bám píštím, jako prospl v XIX století slovník

Dlabav. Ba doporuovalo by se vbec vvdati

slovník Dlabav. Myslím ovšem na vydání kri-

tické . . ."*)

Ve Vídni po vydání Dlabaova slovníku umlc
snesla se „Spolenost pátel hudby" (Gesellschaft

der Musikfreunde), aby jejím piinním sbírány byly

zprávy o život a dílech všech rakouských sklada-

tel (Nachrichten uber das Leben und die Werke
sámtlicher ósterreichischer Tonsetzer), když ped tím

1814 koupí Gerberovy hudební sbírky a zvlášt

odkazem bohaté sbírky arcivévody Rudolfa získán

základ k nynjšímu velkému spolkovému archivu.

K. 1891 podobnou práci u nás jako díve Dlaba
vykonal Josef Srb (Debrnov) svými Djinami hudby

v echách a na Morav. Doplniv a opraviv v n-
kterých vcech ponkud slovník Dlabav i rozhojniv

dílo novjšími daty až do doby nejposlednjši, pro-

spl hlavn daty životopisnými, jež hledl na míst
píslušném zjistiti. Po stránce bibliografické práce

Srbova nepostauje.

Jungmannv pokraovatel v eské bibliografii

knihopisné František Doucha u knih zaujal širší po-

nkud stanovisko a vyložil je v Pipomenutí ku

svému knihopisnému Slovníku esko-slovenskému
následovn: „Pidány též nkteré spisy v jazyku

nmeckém i jiných složené, pokud se bu spiso-

vatelem, bu pedmtem k naší literatue zvlášt

vztahují. Nebylo lze pijlmati všech, alebrž jak se

**) Viz více o tom mj spisek : „O našich povinno-
stech k eské starší hudb". 1908. Nákl. Hudební Matice
Umlecké Besedy.

FEUILLETON

ŠÁRKA A OBECENSTVO.
Mnoho a mnoho bylo již psáno o divadle v Šárce.

Sotvaže veejnost o plánu Národního divadla zvdla,
postavila se — ást odborné kritiky — do oposice. Tím
byl zárove oznámen obsah referát, které mly násle-
dovat — a následovaly — po provedení. Jsouce vdomi
vhlasné prozíravosti a neomylnosti eské kritiky, ne-
mohli jsme ekati než lánky znní á la: „Správnost všech
našich námitek byla skvle dokázána". To bylo tedy
v poádku. Mohlo se psát tak, jak bylo pichystáno, nebo

:

chce-li se, vždy se mže. Ale jedna vc pekvapila. Obe-
censtvo ukázalo se tentokráte velice neposlušným. Nic
nedalo na: „nechol" nebo: „jsi hlupák, pjdeš-li" tch
pán, kteí si ho tak rádi pedcházejí, vkus jeho ozna-
ují jako jedin správný — ovšem vyjma svého, který
je nejsprávnéjší. Obecenstvo zle se provinilo. Nebo pro-
dalo svou umleckou est — sestrojenou arcif jistými

pány — za bohopustou frašku v Šárce.

O tom tedy chci íci nkolik slov : jak psobilo šá-

recké pedstaveni na obecného diváka. Nebo — a jemu
pedevším bylo ureno — neoptal se ho dosud nikdo

:

jak tob se líbilo a pro se ti líbilo?

Pokládám za nutné upozorniti na dávno známý rozdíl

mezi obecenstvem a hudebníky, nebo rozdílnost pso-
bení hudby na tyto dv vrstvy je hlavní — ne-H jedinou —
píinou rozporu mínní obecenstva a odborné kritiky.

Hudba je obyejnému lovku nepístupnjší než
mnohé jiné umní, a sice tehdy, má-li být analysována.
Není každému dáno (týe se stejn nadání jako vycho-

poadatelm práv k rukoum poskytly. Vzhledem
k té vci^ smlouvával jsem se již ped lety s Pavlem
Josefem Šafaíkem (jenž mn v tom i podpory pi-
povidal), kterak dležité by bylo knihopisné dílo,

v nmž by snešeny byly všechny spisy, jak ruko-

pisné tak tištné, které od nejstarších dob do ny-

njška v jazycích jiných, nežli náš jest, složeny a

vydány jsou, jednak v otin naší, jednak za hra-

nicemi, avšak o ní jednajíce."

Doucha vdn vzpomíná pilných svých spolu-

pracovník Jos. A. Dundra a zvlášt Frant. Aug.
Urbánka, kteí mu pomáhali v obtížné jeho práci.

Deset let ped Frant. Douchou r. 1854 „Seznam
eských knih, obraz a hudebních výtvor, které

posud na sklad jsou knihkupcm, knihovníkm a

vbec milovníkm literatury eské sestavil Jan Václav

Rozum", byv k tomu vybídnut knihkupcem Pospí-

šilem. Byla to v prvé ad píruka, urená knih-

kupcm pro denní potebu obchodní.

„Knihy, obrazy, zemvidy a hudební skladby,

jež posud nejsou rozprodány, jsou zde dle titul

v písném poádku abecedním sestaveny," oznamo-
val Rozum v pedmluv.

Omlouvá zárove nedostatky, „jež starodávnou

nespojenost a liknavost slováckých a z ásti i mo-
ravských nakladatelv na ten as napraviti se ne-

moh'y na újmu písné úplnosti spisu celého". Jme-
nuje celkem rzné skladby 31 skladatele a zvlášt

dv sbírky písní a to Škroupv „Vnec" a „Zlatý

zpvník".

Cenný píspvek pro bibliografii eské písn
poídili nedocenný dosud u nás, dívjší hudební

spisovatel Em. Meliš (jemuž manželka jeho Meliš-

vání), aby mohlo rozpoznávat jednotlivé složky a jem-
nosti, dokonce pak aby postehl nkteré staré drnkací
nástroje ve Straussové „Ariadn". (Jako Zd. Nejedlý.)
Hudba spotebovala mnoho vdy, zahradila se knihami,
jimiž je potebí se probrat, aby se stala dokonaleji sroz-
umitelnou. Jiné umny tolik theorie nespotebovaly, jsou
ve své form prostší, a následkem toho i srozumitelnjší
a pístupnjší. Normální lovk — jednotné íslo obe-
censtva — slyší orchestr jako jediný proud a zcela po-
vrchn. Neslyší harmonií, kontrapunk — a jak se to
všechno jmenuje — zpsobem, jakým je vnímá hudebník.
Ponvadž je mu hudba nedostaten srozumitelnou, ne-
dovede ji ani nepetržit poslouchat. Z celé opery, zvlášt
nové, zaslechne jen nkolik mist, která ho zdrží, vyvo-
lají vidiny, nálady nebo vzpomínky a odvedou zcela jinam.
Teprve po chvíli zbudí ho zas njaký význanjší zvuk
nebo zmnné tempo. Patrno že tehdy, kdyby v hudb
bylo jen to, co vábí hudebníky a o em tém výhradn
se mluví v hudebních kritikách, obecenstvo by si hudby
nevšímalo. Ale ona má ješt jiné silné kouzlo, které zas
odborníci asto ignorují. Je to kouzlo ist citové. lovk
sedí, neuvažuje p žádných harmoniích a rythmech. Ale
hudba psobí. 'ovk stává se tu zcela trpným, podro-
buje se vyšší moci. Prožívá. Ne skladbu

; nejde po sto-

pách autora, nesnaží se v sob applikovat du ševní jeho
proces. Prožívá zvuky, žije tu hudbu tak, jak ho s sebou
strhuje; pokaždé jinak. Neanalysuje. Dává se unést a
nedrží se tak zuby — nehty své pdy, svého mimo leží-

cího hlediska. Vnímání je jen povrchni, nepesné, nepíliš
urážVející chyba nepadá valn na váhu. Hudba si takového
lovka úpln podrobí, ídí jeho nálady a myšlenky,
usnaduje ilý jich život — krátce : rozvíí fantasii. A po
tom každý touží ; nebo tím se — jako každou duševní
inností — osvžuje.
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Kórschnerova byla vydatnou pomocnicí) a smíchov-

ský uitel- skladatel Jos. Bergmann, hledíce vyerpati

látku o skladb vokální spiskem : „Prvodce v oboru

eských tištných písní". Jiní snažili se asovým
upozornním, výzvou ku sbratelské práci prospti

v této záležitosti.

Tak již ped Douchou Frant. Lad. Rieger v d-
kladném lánku, r. 1854 v Mikovcov Lumíru oti-

štném, podal nejen velmi výstižný seznam starších

skladatel eských, ale s vroucností jemu vlastní

nabádal ku sebrání jejich plod stžuje si, že „sotva

teli díl všech zdailých skladeb našich eských hu-

debník na eské pd nalézti se dá. Sotva dese-

tina bude jich v naší Praze a z tch, co jich ve

pražských archivech leží, budou kapelníci a regen-

tové chór sotva polovici znáti, neku-li provozovati.

Zdaliž to není nedbalost, ve mnohém ohled ne-

chvalná ?*

Rieger pidržuje se náhledu Šafaíkova uvede-

ného o knihách, že teba všímati si všech skladeb,

kdekoli vydaných, opíraje se tu o nejstarší stanovy

musejní, jež pedpisovaly, „že má bibliotheka mu-
sejní obsahován' — všecka Bohemica — v nejširším

smyslu vbec" — a praví potom :

„Ježto pak hudební tisky a rukopisy dle zvláštní

povahy své a samého formátu již do ad vlastní

bibliotheky vtliti se mén hodi, bylo by nejradji

zíditi pi musejní bibliothece, co zvláštní oddlení

její národní archiv hudební, kterýž by pojímal v sebe

všecky listy a rukopisy, obsahující bu hudbu a

zpvy, anebo theorii a historii hudby ..." atd.

lánek sám, psaný ped 60 lety, má ve všech

svých ástech dosavad svoji platnost a volá po

Le vrame se k vci. Vím rád, že nkteré hudeb-
níky pedstavení neuspokojilo. Ztratilo se tam mnoho,
co má cenu pro n. Ale to, co má cenu pro obecenstvo,
náladotvornost, to bylo jen zvýšeno. I my mli jsme svá
oekávání a pedpoklady a i ty byly potvrzeny. Oeká-
vali jsme jisté kouzlo od Šárky. A zajímavo, jak jsme se

jednohlasn shodovali, že poslední djství bylo nejhezí.
To, které se nehrálo za bílé odpolední záe, nýbrž za
poínajícího soumraku. Veerní chládek, zá západu, vn
trávy, vše nisíovalo každý zvuk, plnilo ho zvláštní silou

a pibližovalo naší duši. Nevadilo, že znl orchestr slab.
Nám bylo naopak milo, že slyšíme zpv místo orchestru,

bylo nám píjemno, že doprovod stal se skuten do-
provodem a solo sólem. Vše prošlo vzdušnou lázní, mnohé
se v ní rozpustilo ; ale co prošlo, bylo omyté, kišálov
isté, andlsky jemné.

Co scény se týe, pomlím ; nebo na ni jsem se
tém nedíval. Hledl jsem radji do jasného nebe nebo
na lesnaté strán. Tak se mi poslouchalo nejpíjemnji.
Pohled na scénu naploval mne nepíjemným pocitem.
Píinou byl snad jen nezvyk. Hledím-li totiž na zpváka,
zdá se mi, že mluví se mnou a já s ním. Snaha po-
stehnout každý grimas, každé slovo a jemný jeho pi-
zvuk, pitahuje bliž a bliž. Zdálo se nesmyslným z-
stávat v té vzdálenosti, když není potebí nieho více
než nkolika zdvoilých krok ku pedu.

Celkem nabyl jsem mínní, že, udrží-H se šárecké
divadlo, udrží je práv opera. Bude to ovšem divadlo
pro lid, divadlo k píjemnému zadumání a rozjímáni, di-

vadlo náladotvorné a nikoli divadlo k premiérám, k ped-
vádni píklad z hudební theorie a p. Úelištm hudby
nebude nikdy. Ale jim také — myslím — býti nechce.
A to je ten zloin spáchaný Šárkou na Smetanovi. (?)

J. Mk.

uskutenní vyslovených tam pání. Na den 2. února

1864 svolal v Praze schzi nkolika vynikajících

umlc, znalc a pátel umní Vojta Náprstek, v níž

jednáno o tom, jak by se daly památky staroeského

umni, zejména výtvarného sebrati a na veejnost

vydati. Ve schzi pítomný František Palacký pi-
mlouval se, aby též památky hudebního umní
v echách byly sbírány jakož i opatrovány a pi
eském Museu zízen byl zvláštní odbor, který by se

uvázal v takovou úlohu. Návrh schválen jednohlasn

a dostal znamenité posily i tím, že proslulý historik

a estetik hudební dr. Aug. W. AniWo3 pislíbil, že

ze všech svých sil bude napomáhati, aby docíleno

bylo naznaeného úkolu.

Návrh podobného obsahu uinil o 10 let pozdji

v Museu dr. Ludevlt Procházka, maje tu podporu

Riegrovu. V šedesátých a sedmdesátých letech min.

stol. bylo v Praze více zájmu pro historické pa-

mátky ze starší doby naší a vzbuzován pro n zá-

jem na všech stranách.

R. 1863 uinil Vítzslav Hálek v Umlecké Be-

sed návrh, aby podána byla žádost zemskému vý-

boru na zachování Karlova Týna.

Tou dobou pstoval v Praze horliv církevní

skladby starších skladatel eských Josef Krejí.*)

Také v poslední dob uinny výzvy jednak vý-

borem Musea, jednak Hudebním odborem Umlecké
Besedy k široké veejnosti se žádostí, aby hudební

památky zachraovány byly ped záhubou tím, že
by darovány, po pípad prodány byly tmto jme-

novaným institucím.

Výzvy, pokud vím, nezstaly zcela bez ohlasu a

mly jakýs takýs výsledek v tom, že sešlo se nco
skladeb, jež uloženy na píslušných místech. Ale

celkového, žádoucího úelu nedosaženo. Je jist

s podivem, že ani kroky tak znamenitých a vlivných

mužv a ústav nedovedly u nás zpsobí ti trvalého

hnutí ku sebrání a záchran hledaných dl. Vysvtliti

si to mžeme jedin tím, že nebyl nikdy souasn
naznaen a dodržen pesný postup ve sbratelské

práci, jež musí býti ízena vdom a vytrvale. Po
této stránce zbývá u nás mnoho vykonati. Osamlé,
náhodné výzvy, jakož i osamlé, náhodné dary ne-

mohou nahraditi úeln vedené práce a proto ne-

pivedly a — bude-li dále tak pokraováno —
nikdy nepivedou vci k žádoucímu výsledku.

A nelze již dobe záležitost tuto stále odkládati

a ponechávati náhod. Již Rieger se obával, že snad

v píin nkterých starších hudebnin bude pozd.
Po šedesáti letech mli bychom chovati ješt více

*) Je jist trpkou ironií osudu, že Krejí proti Sme-
tanovi stal se iditelem konservatoe, jelikož vlivný

Ambros jako referent ve výboru pro obsazení iditel-

ského místa sedomHÍval, že Krejí dle dosavadních svých
snah povede ústav „bohmisch", kdežto Smetanu ml
v podezení, že by konservato svedl na cizí cesty, zá-

padnické, novonmecké.
Ambros jsa nejen vynikajícím znalcem, ale i velým

ctitelem všeho umní staršího, cenil Krejího také proto,

že jeho ízením, ovšem za úinné podpory podpevora
Barn. Weisse a tajemníka dra Schebeka, provozovány
od r. 1864 velké cenné skladby církevní v kostele sv.

1 Josefa u Kapucín.
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obav. Ale ani nyní není pro dobrou vc píliš

pozd. O poteb bibliografie nehodlám zde obšírn

mluviti. Bylo by smutno, kdyby bylo ješt u nás

teba teprve dokazovati poteby její. Je-li potebná
bibliografie dl novjších, je tím více potebí biblio-

grafie starší. Pokusím se spíše naznaiti, jak si

v této otázce vedou jinde a jak by se mohlo po-

kraovati snad i u nás.

K otázce : co sbírati ? odpovídáme dle náhled
Šafaíka, Riegra, Palackého, Douchy krátce : všechna

bohemica. Dle toho jsme také ídili svoji více než

ticetiletou innost v tomto odboru, je-li dovoleno

znniti se zde o tom.

Mže býti nyní o tom spor, má-li ten který skla-

datel ze zemí eských rodilý považovati se za

eského v užším smyslu slova nebo snad za jino-

národního, kdy národnostní nazírání vede se dle

uritých znak, všímajíc si zvláštnosti, osobitostí

kmenových a jejich rázu.

V dívjších dobách nebývalo takového pesného
odlišování. Skladatel byl pedevším hudebníkem.

Nástrojová hudba pevládala. eí hudebník pro

svtskou skladbu vokální byla italština, pro církevní

poteby latina. Mateská e picházela k platnosti

ídce. Tak bylo díve v hudb po vší Evrop, je-

din Itálii vyjímajíc.

Proto vyskytovaly se a vyskytují asem dosud

nejen u nás i jinde pochybnosti, rozpory o tom,

zdali toho neb onoho skladatele sluší poltati dle

pvodu jeho k tomu neb onomu národu, anebo dle

toho, v jakém jazyce vydával své práce.

I na pedposledním sjezdu Mezinárodní hudební

spolenosti ve Vídni r. 1909 konaném vyskytla se

tato otázka pi rokování o sebrání a zápisu všech

dosud složených písní. Pisatel tohoto pojednání proti

náhledu archiváe dra Mantuaniho z Vídn (nyní

v Lublani) a dra Ecorchvilla z Paíže obhájil náhled

0 píslušnosti dle pvodu a cítní, ukazuje hlavn
na Griega, jenž psal písn svoje na texty nmecké,
a na Ant. Dvoáka, který valnou ást svých prací

vydával s názvy i texty cizojazynými. Byl, Grieg

proto Nmcem? Nebyl snad Ant. Dvoák Cechem?

Nmci nezíkají se Handla, jakkoli na texty n-
mecké psal nejmén, nýbrž poítají jej za svého a

výtení jejich historikové vnují mnoho práce na

prozkoumání jeho dl a zpsobu života, a ovšem
1 Hugo Riemann napsal o nm, že Angliané by
právem mohli považovati jej za svého, nebof svoje

nejlepší práce psal na texty italské a anglické a

nejlepší ást svého života vnoval Anglianm. Byl

Mayerbeer Nmec?
Pestal Spontini býti Italem v Berlín, jakkoli

napsal latinskou hymnu „Borussia"?

K jakým skladatelm teba poítati Cherubiniho ?

Mozart své nejlepší práce napsal v italštin.

Francouz Joseph Atitran ve své Comédie de

1'historie str. 206 praví doslovn: „Rien n'est alle-

mand dans Mozart pas mcme le nom" (Nic není n-
meckého v Mozartovi, ba ani jméno) a rýmuje mezi

jiným takto o nm :

Bref pour aucun vienx maitre il n'est plus de
sucés, si ce n'est pour Mozart, musicien frangais.*)

(Zkrátka pro žádného staršího mistra není úspchu,
není-li pro Mozarta, hudebníka francouzského.)

Akademik V. de Laprade ve spise Contre la

musique uvádje, že hudba nezjemuje mrav, do-
kládá, že krajané Beethovenovi i Mozartovi v roce

1870—71 neukázali mnoho jemnosti a ušlechtilosti.

„Les compatriotes de Beethoven et de Mozart — si

toutefois Mozart est un Allemand, ce qui n'est pas"**)

(a ovšem, je-li Mozart Nmcem, jakože není).

Zekli se ho proto Nmci?
Mohli bychom do únavy uvádti píklady z do-

mácích i cizích pomr, že umlci zvlášt žijící

mimo rodnou zemi pracovali o látkách cizorodých a

vydávali práce v jiném nežli svém mateském
jazyce.

Ukáži pouze ješt jen na jediného, na Krištofa

Glucka vlastn Kluka.

Jeho rodišt a datum narozeni nemohli hudební

historikové dosti dlouho stanovití bezpen. Avšak
je jisto, že jeho rodie peloženi byli z ech no-

vým chlebodárcem knížetem z Lobkovic do Weyden-
wangu v Bavorsku na eských hranicích, když matka
byla asi 5—6 msíc v požehnaném stavu.

Jako tíleté dít vrátil se Gluck s rodii do ech
a byl tu vychován jako jeho sourozenci esky a

nmecky.
Vzdlání nabyl ve školách latinských. V Praze

mluvíval esky nejen na kostelních krech, ale jme-

novit ve veselých spolenostech, ve kterých zpíval

anebo hrával pro výdlek na houslích nebo violen-

cellu. Z Prahy odešel se svou vrchností do Vídn a

když se ho ujal italský šlechtic Melzi, nauil se

italsky, aby mohl tam s nim pobývati. Zaal psáti

hojn na texty italské a pracemi tmi se proslavil

znamenit, v Paíži psal na texty francouzské (a
francouzštiny plynn neovládal) a stal se teprve

francouzskými operami svými svtovým skladatelem.

Sice psal i nkteré písn (ódy) na texty Klopstockovy,

ale ty nemají pro Gluckovu povst významu. A
pece Nmci osvojují si Glucka. Náš Nauný slovník

píše rovnž o Gluckovi: „slavný hudební skladatel

nmecký". Jeho bratr v Praze mluvíval s Tomáškem
esky a rodinu vychoval rovnž esky. Když bez-

dtný Krištof Gluck sestaral a usadil se ve Vídni,

vzal k sob nete, dceru bratrovu, s níž v do-

mácnosti mluvíval esky.

K jakému národu Gluck náležel vlastn ? Z eho
možno bezpen souditi, že byl Nmcem ? Nmetí
historikové považují jej za Nmce proto, že se na-

rodil v Bavolch a zemel ve Vídni, jakoby se roz-

umlo, že kdo se narodí v krajin nmecké, je

Nmcem.
Pro my nemáme posuzovati svých rodák dle

pvodu ?

U nás asto se vychází z ve!ice pohodlného sta-

noviska: eho neznám, toho neuznávám.

*) Tamtéž.
**) Contre la musique, pag. 328.
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Napadne nkomu, aby výtvarníky echy v ci-

zin žijící vymýtil z národa ? Ani Václav Hollar ne-

mohl úpln v eském duchu tvoiti. Pestal býti na-

šim ? Neuctívají snad výtvarníci Dienzenhoferú, Ferdi-

nanda Brokoffa, Maiéje Brauna, Václava Rainera?

atd., atd.

BERLIOZOVY NEUVEEJNNÉ
DOPISY.

Po 80 letech v zapomenutí uplynulých byl Ber-

liozv „Benvcnnto Ceilini" Paíží potleskem odmnn,
kdy ho již po 30 let veškerá rakouská a nmecká
lyrická divadla ve svém repertoiru vykazují.

U této píležitosti nelze isti bez živé úasti velé

ádky velkého hudebníka, jež byly psány ped pl
stoletím.

Panu Jaher.n-Christian Lobemu.*)

(1852-1853.)

Vyzýváte mne, abych pro Váš asopis naisal své
názory o hudebním umní, jeho pítomném stavu a o jeho
budoucnosti, sprošfuje mne mluviti o jeho minulosti. D-
kuji Vám za tuto výhradu ; ale abych ovládl pojednání,

o nž mne žádáte, bylo bv teba velmi objemného odbor-
ného spisu a Vaše „Fliegende Blátter" kdyby se s tím

obtížily, byly by tak tžké, že by již nelétaly.

Jest to jednoduše vyznání víry, k jehož uveejnní
• mne vyzýváte.

Tak jednají jen ctnostní vol ové s ohledem na ucha-
zee, již aspirují na estná místa v národní representaci.

Nemaje však nejmenši ctižádosti býti její pedstavitelem,
nechci býti ani poslancem, ani radním, ani konsulem, ba
ani purkmistrem.

Ostatn, kdybych byl asoirova! na dstojenství kon-
sulátní, neml bych, jak se mi zdá, nic lepšího co dlati
za úelem získání hlas patricij umní — nikoliv národa
— než napodobiti Maria Coriolana, odebrati se na fórum
a obnažiti adra a ukázati rány, jež jsem si získal, obha-
juje svou otinu.

Což není moje vyznání víry ve všem obsaženo, co
jsem ml neštstí napsati, v tom, co jsem vykonal i co
jsem ^nevykonal ?

ím hudební umní dnes je, dobe víte a nemžete
se domnívati, že bych to nevdl já. ím se stane v bu-
doucnu to nevíte ani Vy ani já.

Co Vám mohu íci o tomto thematu ? Doufám, že
mn bude jako hudebníku mnoho odpuštno, protože jsem
mnoho miloval. Jako kritik jsem, budu a byl jsem krut
trestán, protože mám a budu míti po celý svj život

krutý odpor a nezmrné opovržení. Ale tato láska, tento
odpor a toto opovržení jest bez odporu též Vaší láskou,
odporem a opovržením Vaším. Jest toho zapotebí,
abych pedmty oznaoval?

Hudba jest ze všech umn nejpoetitjší, nejmocnjší
a nejživotnjší. Mlo by v ní panovati též více volnosti,

ale toho dosud není. Odtud pochodí žaly našich umlc,
naše ponuré sebezapírání, naše omrzelost, beznadj a
touha po smrti. Moderní hudba (nemluvím o kurtisan
vtom smyslu slova, s níž se možno všude setkati), hudba
za jistých okolností jest antickou Andromedou, božsky
krásnou a nahou, jejíž plamenné pohledy se rozkládají ve
mnohobarevné paprsky, procházejíce prismatem jejích slz.

Pipoutána ke skále, ra behu nesmírného moe, jehož
vlny ustavin narážejíce, pokrývají krásné její nohy

*) J. C. Lobe, žádaje jeho názor o hudb pro své
„Fliegende Blátter fr Musik", obdržel tuto odpov.
Lobeho „Fliegende Blátter" vycházely r. 1853—1857, po
ti leta úpln.

bahnem, oekává Persea vítze, jenž zlomiti musí okovy
a na kusy rozsekati Chiméru, rutinu zvanou, jejíž jícen ji

ohrožuje, metajíc otravné víry výpar.

Pece tomu vím, že strašidlo ono stárne, že pohyby
jeho postrádají prvotní své energie, zuby jeho že jsou

vylámány, spáry otupeny a tžké pazoury že se smekají,
klade-li je na okraj skály Andromediny. Zaíná poznávati
marnost svého úsilí, chtíti tam vylézti. Práv znovu klesá

v propast, kdy smrtelný jeho chropot byl již nkolikráte
oekáván.

Až zhyne nestvra ošklivou svou smrtí, co jiného

zbude oddanému milenci vznešené uvznn,', ne-li pipla-
vili se až k ní, zlomili pouta a odnésti omdlelou vlnami
a vrátit! ji ecku i za cenu nebezpeí viJti Andromedu
spláceti lolik lásky lhostejností a chladem. SaUrové sou-
sedních jesky marné se budou smáti jeho zápalu, chtíti

ji vyprosíiti, marn budou na nho kieli svým kozlím
hlasem: „Bloude, ponech ji jen v poutech! Víš-li, volna-li

bude, tob že se oddá? Nahá a upoutána — tof majestát
neštstí, jenž je nemén nedotknutelný." Milenec ji zbož-
ující hrozí se takového zloinu; chce pijímati, nikoliv

znásilovali.

Nejenže cudn zachrání Andromedu, ale, vykoupav
slzami lásky dlouhým svíráním zmuené její nohy, dal by
jí ješt kídla, kdyby to možné bylo, aby ješt zmnožil
její volnost.

Nuže, h!ed\e, pane, tof celé vyznání víry, jež Vám
mohu projevili a iním tak jedin proto, abych Vám do-
kázal, že je vbec mám. Tolika vyznavam chybí. Ano,
nešastnou náhodou nejsem vyznání prost a píliš dlouho
jsem je projevoval, vyhlašuje je, poslušenjsa slep nauky
evangelia. Velký panuje omyl ve písloví, jež praví, že
jen víra zachrauje. Opakem, jen víra nií a jen vyznáni
to bude, jež znií mne. To jest mým závrem. Dodám
pouze, jak to inil na konci každéno svého dopisu mj
Galilejec, pítel Qriepenkerl*): „E pur si muove." Jen
mne neudávejte svaté inkvisici.

Hector Berlioz.

Panu J. Sorraqovi v Paíži.

Myslil Jste, že by mne nespravedlivé zlehování
ohledn Spontiniho, projevené X-em, mohlo roziliti. D-
kuji Vám za to. Míti mne schopna ušlechtilého citu jest

prokazovati mn est. Jedin v tom Jste se mýlil, oeká-
vaje ode mne energické ohražení v této záležitosti. Bylo
by pošetilosti ohražovati se pro umní a chtíti plouti

proti proudu eky bláta, jež s sebou vlee.

Umní jest chiméra,
doveme jí míjeti.

Jsou ješt dnes umlci, ehož Jste Vy dkazem, kteí
nedovedou, aniž by se cítili zachváceni hanbou a nevolí,

nazirati na svt, uprosted nhož jsou nuceni dnes žiti.

Neuvil byste mi, kdybych Vám ekl, jakým zpsobem
jsou utiskováni velcí misti v celé Evrop. Jisti lidé ne-
znají ani nesmírnou jejich slávu a jiní zase je urážejí,

smjíce se tomu Posledn byl jsem pítomen v Théátre
ltalien pedstavení „Hamleta" od Shakespeara (jakoby
zúmysln znetvoenému), když tu jeden „pán" pede mnou
sedící se mne bájen táže: „To jest anglický kus, pro-
sím, není-liž pravda?" Nkolik dni po té šel jsem z ped-
stavení „Othella", od téhož Shakespeara, kde Rossi, jako
nikdy ped tím, tak vznešeným zpsobem vynikal, když
tu zase jiný „pán" zcela hlasit zvolal: „Vru, Krásná
Helena se mi lépe libí!"

Veškeré ohražení toho zpsobu, k nmuž mne vybí-
zíte, zdálo by se pece jen naprosto smšné. Inteligentní

lidé hledli by bezbožný in omluviti a odpovdli by,
jak odpovdl Cartouche, chtje jednoho dne obejmouti
svého syna.

*) Robert Griepenkerl z Brunšviku, jeden z nejvr-
njších pátel Berliozových v Nmecku, narozen v Hof-

l wylu r. 1840, zemel v Brunšviku r. 1868, kde žil.
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Jat hrzou a odporem, mladý muž couvl, ka : „Ach,

ote, vždy jste dnes ráno zavraždil dv osoby 1" „„Co
chceš, mj drahý,"" odpovdl proslulý bandita, „„lovk
nemže být dokonalý.""

Rate pijati výraz atd. Hector Berlioz.

22. ervna 1866.

Z francouzského pel. Julia Ignota.

O CHARAKTERU V HUDB
BEETHOVENOV.
Tetzel. Transf. V. H. Jarka.

Ve výtvarném umní nacházíme stále vypodobn-
ného Beethovenova s tváí chmurnou, ba nkdy až

bsnou, která jest s to jeho pravý charakter postaviti

do nepíznivého svtla. Tak rozšíil se též v nej-

širších kruzích názor, že charakter Beethovenovy

hudby jeví se býti celkem více vášnivým, tragickým

nebo melancholickým, na každý pípad vždy ale v áž-

n ý m. Zde nutno obrátiti se tudíž na slovo „vážná

hudba". Vážná hudba však v obecném smyslu znaí
práci hudební, vytvoenou s vážným se oddáním,

vytíbeným umním a výborným cítním, ale zá-

rove znaí hudbu, která má též veselý charakter.

Též v užším slova smyslu možno takovou hudbu
jmenovat, jež pináší radostné pocity s hlubokým

procítním. Konen v nejužšfm slova smyslu bylo

by lze ona hudební díla za vážná oznaiti, která

vážné, smutné nebo vášnivé city vykazují. A obzvlášt

laik a diletant má asto onen pedsudek, že Beetho-

ven psal skoro jen takovouto — skuten vážnou
hudbu. To ale dokazuje, jak málokdo snaží se ujas-

niti sama sebe o hudebním charakteru jeho hudebních

dl, kterýžto charakter by pravd lépe odpovídal.

Bude tedy velezajímavo zde statisticky ukázati, kolik

vt od Beethovena je vážných, kolik veselých a kolik

iní to v procentech.

V analysi naši bude nutno pojmouti pedevším
všecky vty symfonií (38 vt), ouvertury (10 vt),

klavírní kvintet nebo kvartet (3 vty), trojkoncert

(3 vty), tria klavírní (15 vt), všecky houslové so-

náty (34 vty), violoncellové sonáty (12 vt), kla-

vírní koncerty (15 vt), ob houslové romance (2 vty),

houslový koncert (3 vty), sonáty pro lesní roh (2
vty), klavírní sonáty (102 vty). Úhrnn tedy 251

vta, které tvoiti budou základ. Nebudou však ro-

zebírána smycová tria a kvarteta, pi nichž kompo-
sice textu bude pominuta, jichž hudební charakter

vyjáden je slovem. Též variace a klavírní skladby

jsou oddleny v našich výkladech.

Vezmme nejdíve symfonie, pi nichž budeme
pro jednotlivou vtu hledati pípadné slovo. Zde na-

razíme pirozen na vážné pekážky, nebo to jest

práv krásná pednost instrumentální hudby, že mže
dojmy pomocí tónu vyjáditi, které naopak nemže
vyjáditi slovnými pojmy naše chatrná e. Okamžit
zvolené výrazy mají pes to našemu úelu sloužiti,

aby poskytly jistý pehled o oné vci.

První symfonie: Vta 1. veselá, 2. pokojná,

3. veselá, 4. rozpustilá (burleskní).

Druhá symfonie: Vta 1. radostn vzrušená,

2. líbezná, 3. veselá, 4. burleskní.

Tetí symfonie: Vta 1. vznešená, 2. bur-

leskní, 3. tragická, 4. vznešená.

tvrtá symfonie: Vta 1. veselá, 2. po-

kojná, 3. radostn vzrušená, 4. burleskní.

Pátá symfonie: Vta 1 vášnivá, 2. bolestná,

3. vášnivá, 4. vítzná.

Šestá symfonie: Vta 1. veselá, 2. líbezná,

3. burleskní, 4. vášnivá, 5. pokojná.

Sedmá symfonie: Vta 1. radostn vzrušená,

2. tragická, 3. burleskní, 4. vítzná.

Osmá symfonie: Vta 1. radostn vzrušená,

2. veselá, 3. líbezná, 4 burleskn

.

Devátá symfonie: Veta 1. vášmvá, 2. váš-

nivá, 3. pokojná, 4. vášnivá, 5. radostn vzrušená.

Pro význam symfonií pro Beethovena již tento

pehled je na míst. Z 38 vt jsou tragické 2, váš-

nivých 6, soutem tedy 8, to jest 21'5°/
0 ,

tedy nco
kol ptiny.

Vezmme k tomu nyní ony vty s hlubokým du-

ševním, teba ne vždy smutným výrazem za základ

vty, které oznaeny byly za „vznešené" a „bo-

lestné", tu máme již 11 vt vážných, zatím co

ostatní v nejširším slova smyslu jsou „veselé". Z tchto
pak jest 13 skuten veselých, tedy 34%, pímo
burleskních jest dokonce 7, tedy 18-4%-

Veselý element tedy má pevahu u Beethoveno-

vých symfonií, základních dl jeho Musy. Z 10

ouvertur jsou vášnivé 2, Coriolan a Egmont, tedy

opt pátý díl; radostn vzrušené jsou 3 Leonory,

Posvení domu a Jmeniny — tedy polovina, veselé

Prométheus a Ruiny Athénské, burleskní Král Štpán.

Jsou tedy v první ad veselé.

Konené výsledky lze zíti v této tabulce:

Vty

|

Symfonie

|

Ouvertury

|1

|Kl.
kvart.

|

Trojkoncert

|

|Kl.
trio

|
Housl.

son.

1

1
Housl.

rom.

1
Housl.

konc.

|

|
Vcello

son.

II

|
Son.

pro

roh

1

|Kl.

koncert

Kl.

sonáty
Dohromady

|

Procento

vášnivé . . 6 2 3 5 3 2 20 41 163
tragické . . 2 3 5 20
melanchol. . 1 3 '5 9 36

vznešené . 4 2 5 1 3 6 22 43 171

radostn
vzrušené . 5 5 1 7 8 4 1 4 28 64 255

pokojné . . 4 1 1 1 1 1 1 10 40
líbezné . . 3 1 6 6 2 1 1 9 29 11-6

veselé . . . 6 2 1 3 4 1 1 13 31 124
burleskní 8 1 1 3 2 1 2 1 19 76
Dohromady 38 10 3 3 26 34 2 3 12 2 15 102 2511

Pevahu má tudíž 55 vt prvé skupiny, tedy

22 proc. Z toho jest vášnivých: 1. a 3. vta 5.

symfonie, 4. vta symfonie zastorální, 1., 2. a 4.

vta Deváté. Coriolan a Egmont; 1., 3. a 4. vta
tria C-moll; z houslových sonát: 1. vta op. 23.,

1. a 4. vta z C-moll sonáty, 1. vta sonáty Kreut-
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zerovy, 3. vta op. 96; z cellových sonát:
1. vta G-moll sonáty, scherzo A-dur sonáty, 1. vta
A-moll sonáty. 1. a 3. vta C-moll koncertu; z kla-

vírních sonát 20 vt: z op. 2. . 1., op. 10. . 1.,

op. 13., op. 14. . I.. op. 27. . 1. a 2, op. 31.

. 2
,
op. 57., op. 81a, op. 90., op. 106., op. 109.,

op. 110., op. 111. — Tragické jsou smutení po-

chody Eroiky a sedmé symfonie a klavírní sonáty

op. 26., dálo Adagio z op. 106. a Arioso op. 110.

— Melancholické jest largo z D-dur tria, 2. vta
z houslové sonáty op. 12. . 2., finále z op. 23.,

2. vta jarní sonáty; z klavírních sonát: 2. vta
z op. 10. . 3., Adadio z Mondscheinsonaty ; andante

z malé G-moll sonáty, 2. vta z Les Adieux a Adagio

z op. 101.

Všechny ostatní (196) vty jsou více mén svt-

lejší povahy, to iní 78 pro. ; 43 vt je registro-

váno jako vznešené, úchvatného výrazu, ne však

zpsobu skliujícího, ba naopak oblažujícího ; 103

vty další skupiny nálady pokojné, líbezné nebo ra-

dostn vzrušné tvoí 41 proc. Ostatní vty potem
50 (tedy 20 proc.) jsou veselé, z toho pak 19 (tedy

7*6 proc.) pímo burleskní. Tyto poslední dlužno

uvésti zvlášt: Finální vty 1., 2., 4., 7. a 8. sym-
fonie, scherza Eroiky, symfonie pastorální a 7. sym-
fonie ; ouvertura ku Králi Štpánovi ; finále trojkon-

certu; finále malého Es-dur a G-dur a B-dur tria;

z houslových sonát : finální vta z G-dur a Kreutze-

rovy sonáty; finále cellové sonáty op. 102. . 1.,

finální vty C- a B-dur koncert pro klavír; finále

klavírní sonáty op. 10. . 2.

Na tchto výsledcích velice málo mní pi ana-

lysi naši nerespektované menší klavírní komposice a

variace jakož i smycová kvarteta. Pi našem pe-
hledu proto jsme nepihlíželi ku klavírním variacím,

jelikož charakter jich záleží více mén od t herna tu,

akoliv i zde Beethoven pinese mnohý nový obrat.

Bagatelly jsou píležitostné skladby pro nakladatele,

jichž pvod velice málo spoívá na tvrím nebo
duševním podklad. Kvarteta miuví jaksi pízniv po
nás jen v ranní a stední period jakousi tónovou

eí. Z posledního asu Beethovenova života jsou

mnohé pímo hádankami a lze je tžko rubrikovat.

Z 68 kvartetových vt jest jen 16 jaksi nejhlubších,

15 naproti tomu veselých, mezitím, co bychom mohli

15 jako vznešené oznaili, 10 však dlužno poklá-

dán' za radostn vzrušené vty, a 1 1 je líbezného

charakteru. •

I zde pevážnou vtšinou jeví se býti silným ele-

ment životního zpvu.
Zbývá tudíž nco vtších klavírních skladeb : ob

líbezná ronda op. 51., fantasie op. 77. se stídavými
náladami, životná poloneza op. 89., líbezné andante
favori a Rondo a capricio op. 129., které je známo
pod jménem : Vztek nad ztraceným Grošem ... .

Když pak uvážíme, že Beethoven, 531etý muž,
žijící v nuzných pomrech, který pi tžkém, vášni-

vém založení zakusil pro hudebníka tak strašlivý

osud, v 30. roce svého vku ohluchnuv, že tento

muž ml ješt takový humor, který z triviálních po-
mr a vzrušení nuzných pozvedl k tak drahocenným,

jasným dílm, pak to potvrzuje nejlépe naši definici

:

Beethoven ml nezkažený humor a více
než to: jeho prometheovská povaha zví-

tzila nad osudem a triumfovala!

DIVADLA

národní divadlo.

V novém nastudování vypraven byl Beethovenv
„Fidelio", opera, která zvlášt u nás, stojíc pod tak-

tovkou Kovaovicovou na vysoké reprodukn
úrovni, na poadu cítí se dosti doma. Tentokráte byl

ti role nov obsazeny : Flnrestan p. Schiitzem, Marcel
lina sl. Miiovskou a don Fernando p. Humlem. Prodlé
vaje týž veer mimo Prahu, nemohl jsem býti pedsta
vení tomu pítomen : mj zástupce však mne ujišuje, že
byl to veer pivoadný. Pan Schiitz zmohl snadn
všechny obtíže, které neobvykle vysoká poloha partie

klade a hlavn po citové stránce pednesu ukázal, že
roste stále. Sl. M i i o v s k á dobe zpívala a p. Huml
bezpen obstaral svoji episodku. Ostatní obsazení (v ele
s pí. S I a v í k o v o u a p. Klimentem) stálo na ob-
vyklé výši.

Smetanv cyklus pokroil „Prodanou nevstou"
s Otakarem Maákem j. h. v partii Jeníka. Mimodk
dere se do péra porovnáni dnešního výkonu jeho s vý-
konem, jaký je v pamti z dob nkdejšího pobytu Maá-
kova u Národního divadla. Tu nelze smleti, že hlasový
materiál sám na sile sice ziskal, ale na zvuku dosti utrpl,
zejména v obou krajních polohách, hluboké a vysoké.
Naproti tomu hlasová vyrovnanost nesnáší výtky jakož
i fraseováni a vypracování zpvního partu po stránce dy-
namické. Po stránce herecké ovšem jsou tu rznosti ná-
zorové o charakteru Jeníkovy postavy. Já pedstavuji si

tuto bezvýminené prostou a srdenou, bez jakéhokoliv
nanášení fešáctví a bez jakékoli stopy svtáctví, jež z oí
hledívá dnešním vesnickým mladým lidem. Jeník p. Ma-
ákv není Jeníkem prostým a nelíeným — jest píliš

schytralý a v leckterém momentu snesl by rekrutskou
apku. Než to jest pouze rznost v pojetí a nedá se
vytýkati výkonu p Maákovu jako minus. Nebo jeho

Jeník byl rovnž ve svém dsledný a propracovaná.
O zmínném pedstaveni objevil se poprvé p. átork

jako Vašek. Je-li nkdo v našem ensembl pro onu roli

obzvlášt nadán, jest to jist tento pvec, jenž v rolích

komických již tolikráte se osvdil. Vzpomínám jen Vá-
clava v „Šelm sedlákovi". Ovšem, na poprvé nelze žá-

dati pedstižení tak eminentn výborného výkonu p. Kros-
singova. Ale pro budoucno debut p. Štorkv jest zárukou,
že jeho Vašek bude nejen figurou dobrou, ale i samo-
rostlou. O výhod hlasového fondu, plnéh > mladistvé sv-
žesti, ani se nešíím. Je na jev, že zpvnímu partu Va-
škovu znamenit pjde k duhu. — Jako otec Mícha novým
byl pan Vávra. Jeho ušlechtilý materiál hlasový uplat-

uje se zdárn nejen v menších sólech ale i v ensemblech,
kde pispívá znan k barv zvuku

Zdenk Knittl.

MSTSKÉ DIVADLO NA KRÁL. VINOHRADECH.

Bianca Bellincionl—Stagno rozlouila se s divadlem
jako Markétka v Gounodov populární opee. Zdá se, že
jí tato role nejlépe svd! ze všech, které tu zpívala, a
nelze všude souhlasiti s jejím hereckým podáním. Jako
druhý host pedstavil se barytonista p. Adolf Fuchs.
Pokud bylo lze usouditi, tíhne jeho materiál k rolím spíše
hrdinným než lyrickým. —ek.

MSTSKÉ DIVADLO V PLZNI.

Smetanovo „Tajemství" ukázalo v nejlepším svtle
na jak vysplé úrovni stojí celý soubor této zkvétající

scény. Byla to opravdu premiéra, se kterou mohla
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by býti spokojena každá scéna. Orchestr znl velmi
svže a byl rytmicky peliv vypracován. Sbory nikde
nejevily nedostatk a scénická výprava i režie byly prvo-
adné. Z výkon sólových nejvíce mne zaujala panna
Róza pí. Veverkové, jejíž vynikající kvality ostatn
známy jsou z Národního divadla, a pak Kalina p. B a r 1 1 v,

jenž byl figurou pvecky i he.ecky neobyejné soumrnou
a zladénou. Tím ovšem nechci íci, že by ostatní úlohy
nebyly v rukou povolaných. Zejména pí Noe mi a pan
Geitler (Blažena—Vít) byli pvecky zdatni. O hudební
soulad zásluha pináleží kapelníku Talichovi.

Divadelní událostí byla premiéra Novákovy pan-
tomimy „Princezna Hyacynta" s hudbou Ne-
dbalovou. Je všeobecn známo, že jest to dílo hudebn
vynikající a djové poutavé a základní myšlenkou ušlech-
tilé, lest také známa zásluha, kterou oba autoi získali

si o vývoj eské pantomimy a proto nechci šíiti se o tom.
Spíše provedení „Hyacinty" láká mne k širši pochvale,
které si opravdu zaslouží. Scénická výprava, zapjená
laskav ;právou Národního divadla v Praze, zapadla vý-
born v rámec plzeského jevišt. Orchestrální nastudo-
vání (p. kapelník J a n o t a) bylo velmi pesné, rytmicky
i dynamicky vkusné. Scéna uspoádána p. H 1 a d i k 6 m,
bystrým a dovedným mistrem baletním, jenž úinkoval
spolu i jako sólový taneník. Jeho partnerkou byla vý-
borná balerína sl. Ko v a í k o v á, tanenice bezvadné
techniky a vzácného temperamentu. Mimické role vesms
psobiv obsazeny, takže nejen vnjší charakterisace
každé role byla markantní, ale i celá plastika dje vyni-
kala jasností a srozumitelností. Celek setkal se s bouli-
vým úspchem. Aklamování pítomných autor nebralo
konce. Plzeské divadlo mže býti obma premiérami,
o nichž dnes referuji, spokojeno

!

Zdenk Knittl.

dopisy mmm MU

Vide. Oficieln zavely se koncertní sály již díve.
Pes všecky protesty a projevy osud Bosendorferova sálu

zpeetn a demolování jeho jest v plném proudu. Co nyní
lze slyšet u Ehrbara a v sálech jiných, jsou ponejvíce
jen produkce závrené hudebních pedních uiliš, jež

znenáhla tak skládají úty ze své celoroní práce. Víde
v tom ohledu neriskuje, nebo ona pedvádí pravideln
jen plody nejzralejší.

Státní Akademie pro hudbua umní dra-
matické hostovala po ti dny v divadle na Vídece a

se svým souborem maturant provedla nejtžší dílo celé

operní literatury (míním tu Rossiniova Lazebníka sevill-

ského), Humperdinckovu Pernikovou chaloupku a Jolantu
ajkovského. K dirigování získán ze sboru profesorského
dvorní kapelník Schalk.

Nevykazoval-li a dosud repertoir dvorní opery
práce hodnotné, nevykáže se jimi ovšem ani nynjší doba.
Nemohoucný stav dvorní opery nemže lépe dokumen-
tovat! nic, jako znovunastudování „Domácího cvrka"
Karla Goldmarka, jejž staiký skladatel na jistých místech
pepracoval a jemuž zejména orchestrální roucho poídil
nové. Uvedení optné v dnešní strnulý repertoir prohla-
šovaly buletiny za událost sezóny

!

Ve prospch pohoelých v Prešpurku poádala Nová
vídeská konservatov Beethovenov sále orche-
strální koncert svých žák s programem velice dobrým.
Po Mendelssohnov Meluzín hrány byly sólové skladby
pro housle: Beethovenova Romance a dnes již zídka
slýchaná „Veerní píse" Roberta Schumanna, která svého
asu dosáhla tak vzácného rozšíení Joachimem. Mozar-
tovu „Malou noní hudbu" následoval Beethoven druhou
symfonií a jmenovit zde výkony žákovského orchestru
byly co nejlepší. U dirigentského pultu ml vedeni sám
iditel ústavu komorní virtuos Ondíek.

Ve výstav „Volné Skupiny 1913" ml býti po-
ádán interní veírek skladatele J. B. Foerstera, který
z technických dvod byl znemožnn. Nemile tím byli
doteni pišlí úastníci, nebo zdáli se zcela správné býti
oloupeni o požitek nejvtší vzácnosti: Skladatel uvolil se
totiž, že zahraje sám nkteré ze svých klavírních skladeb
a mluveno siln zejména o jeho Snní. Koncert ml by
býti však též drazným napomenutím pro jádro
budoucí umlecko-literárni Besedy ve Vidní, která na hu-
debním veeru 17. kvtna dle všeho zúmyslné pominula
mezi vídeskými skladateli — Foerstera (!) a uvedla místo
nho práce Rud. Vohánky (kvartett z F a nkteré sbory).
Skoda, že menšina eská projevila tolik slabosti k spo-
lenému postupu obzvlášt v tak dležité otázce, jako je

pro Víde otázka umlecká.
Za to Poláci mohli by nám býti vzorem krásné

zdisciplinovanosti spolkového života a blahodárného sou-
stední ! Ve velkém sále vídeského kupectva uspoádala
filiálka krakovského školského spolku veer ve tvrtek
dne 29. kvtna, konaný ve znamení slavnosti na poest
konstituce (3. kvtna). Jakób Bójko, jako poslanec na
rad íšské, zahájil jej významnou eí. Hudební ástí
byly zpvy pani Žofie z Budzinskych a j. Ziemby.
Dr. Sigismund Eber pispl nkterými houslovými sklad-
bami a výbornými doprovázei ukázali se hrabnka paní
Pininská a R. Gregorowicz. Mnou dlouho ždaný sbor
akademického O g n i s k a jsem konen slyšel a ped-
stavy moje byly dokonale splnny. V. Hanno Jarka.

Mnichov. Hudební život tchto dni stojí pirozen
ve znamení oslavy Wagnerovy. Nebylo však asi sté vý-
roí narozenin mistrových oslaveno dstojnji, než ve zdej-
ším Hoftheateru, kde proveden Ring, Tristan a Lohengrin
a jako vyvrcholení oslavy v den stých narozenin Wagne-
rových Misti pvci. Vyznl-li tento veer majestátné a
vskutku slavnostn, nebylo to zásluhou nevkusné vazené
oslavné ei universitního profesora Munckera, ani ne-
zvýšilo dojem jpšt nevkusnjší osvtlení domu za ko-
nené ei Sachsovy.

Oslavným bylo skvlé provedení Mistr pvc. Pan
Wolf jako Stolzing a paní Bosetti jako Eva, kteí hlasov
i mimicky podali nevšední výkony, byli pedstiženi toliko

široce založeným Sachsem pán Feinhalsovým, v jehož
podání jasn vyniklo zdravé a isté lidství norimberského
meistersingera. Zejména v druhém jednání v hluboce ko-
mické scén „dostaveníka" vložil p. Feinhals do svého
Sachse tolik životní jistoty, vznešen jemné ironie a tolik

jasné lidskosti, že marn snažili jste se pochopiti všechny
ty výklady o jen a jen nmeckém Sachsovi Wagnerové.

A ješt dlužno se zmíniti o jedné všeobecné ped-
nosti Hoftheateru, tím vtší, ím vzácnjší, o jeho sborech.
Hned v první scén kostelní, tak ve scénách ueník
a konen na Festwiese vyznly sbory ist a živ, až
na tak zv. „Príigelszene", která proti pražskému prove-
dení vypadla ponkud matn.

Na tanením veeru v Tonhalle sešli se p. Alexan-
der Sacharoff a slena v. Derp. Nerovná dvojice.

Nebo kdežto tanení umní sl. v. Derp není než pro-
jádením vnitní eurythmie, - kdežto rythmické pohyby
tanení nejsou než nutným výrazem harmonické bytosti

sleniny, jejíž svží mladost vitální prudkostí proráží
obas ukáznnými pohyby a vyznívá ve vášniv rythmi-
cký jásot, utkvívá umní p. Alexandra Sacharoffa na
povrchu; ubírá se zcela opaným smérem než u sleny
v. Derp; jest to ada peliv nastudovaných a promyšle-
ných gest, kterým však schází poslední posvcení vnitní
nutnosti, a z nichž jen tu a tam vystupuje plastický po-
stoj, nebo chceme-!i, ada živých obraz, z nichž každý
jest dokonale propracován, ale není nutným následkem
postoje pedcházejícího a nutící píinou následujícího.

Kdežto vRegerov Humoresce slena v. Derp
v prudkosti až animálni a zárove v naivní jednoduchosti
gesta, jež upomíná asem na nkteré z tanc pí Olgy
Gzovské, zapomíná, že taní na podiu ped diváctem a
v kokovité dovádivOiti zpívá hymny elementárn gigan-

tické, síly životní, nenalézá p. Sacharoff vDébussyov
„Calke walke" než adu rafinovaných gest jen a jen
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se stanoviska divákova komponovaných, a kdežto na p.
v Chopinov preludiu se si. v. Derp povznáší až k istot-

nému výkonu náboženskému, shledáte marn u p. Sacha-

roffa sebe menši stopy cudné zbožnosti umleckého aktu.

Tam tvoi nátura naturans, zde uvažující rozum.
K. B.

PEHLED REVUI Mi
Musica Divina r. I. . 1. Opat Alban Schach-

leiter: Naše církevn hudební ideály. — Dr. A n d r.

Weissenbáck: Svátky svatodušní. — Prof. Max
Springer: Introit svatodušního „Spiritus Domini". —
Dr. Rich. vonKralik: K djinám vídeské církevní

hudby. — P. M i c h a e 1 H o r n O. S. B. : eho postrá-

dáme ? — Max Morold: K otázce Parsifala. K hu-

dební píloze. Naízení a svoleni. Pehled literatury.

Zprávy z Vidné, Lince, Prahy (svobodný pán Procházka),

Salzburku, Berlína a Turina. Zprávy osobní. Ze všeobec-
ného hudebního života. Dur a Moll. Dopisy a otázky. Li-

stárna. Církevní kalendá. Rozvrh velkých mši okrsku ví-

deského. Notová píloha : Missa in C. (Klosterneuburská
mše) rakouského Palástriny Johanna Josefa Fuxe, pepra-
cována od Vincence Gollera. 1. íslo.

Musica Divina . 2. Alban Schachleiter:
Naše církevn hudební ideály. — Dr. Otto Drink-
welder: Liturgika a otázka stylu. — Dr. Andreas
Weissenbáck, chorregent Klosterneuburgu : Svátek apo-
štol Petra a Pavla. - Karel Habiger: Ped Ra-
faelovou „Madonou v zeleni". — Max Spinger:
K otázce chorálního doprovodu. — Dr. Richard Krá-
lík: K djinám vídeské církevní hudby. — Prof. V i n-

cenc Goller: Kostelní lidový zpv a liturgická hudba.
— Hans Enders: Kostelní chor a vyuování zpvu.
— Inž. Walter Ehrenhofer: Varhanní otázky. Pe-
hledy a zprávy. Hudební píloha. Etc. H.

Signále fur die Musikalische Welt . 22. William
Behrend: Wagner a Dánsko, rb. : Interview s iditelem
Gregorem. — Dr. Max Unger: Slavnost Rich. Wag-
nera v Lipsku. — Dopisy z Berlína, Salcpurku, Munsteru,
Petrohradu a Gothenburku. Zprávy a pehledy.

Signále fur die Musikalische Welt . 23. August
S p a n e t h : Plody cest. (Poznámky z cesty ženevské.) —
Prof. Walter Petzel: áblv pergament, opera Alfr.

Schattmanna. Pehled z Berlína. Hudební listy z Mnichova,
Hannoveru a íma. Pehledy a zprávy.

Der Merker . 10. Dr. Ottmar Rutz : Siegfried a
Richard Wagner jakožto rassové protivy. Dr. Julius
Kapp: Dopisy Richarda Wagnera Tichá-
kovi. Dr. Viktorjunk: Nová literatura o Richardu
Wagnerovi. Pehled : Friedrich R o

v s e n t h a 1 : Rich.

Wagner a ženy. Garl Lafite: eská operní
hudba. Zprávy z Drážan, Meining, Gery, Linze a Ví-
deského Nového msta.

Die Musik . 17. Sešit hudebních umlc, vydaný
k 48. festivalu v Jen. — Armin Osteroieth: K re-
form našeho koncertního života. — Richard H. Stein:
Hudební komory. — Lucian Kamienski: Svaz n-
meckých hudebních kritik. Pilohy a zprávy.

Neue Zeitschrift fur Musik . 21. 11. Wagnerv
sešit. Rudolf Felber: Richarda Wagnera odkaz.
Prolog a Epilog. — Moric Wirth : Druhá neznámá scéna
z Rheingolda (Speerscena). — Dr. Edgar Istel: Wag-
ner a Brahms. — Prof. Adolf Wildbrett: tvrtý ba-
vorský hudební festival o svácích svatodušních 1913 v No-
rimberce. Pehled operní a koncertní : Brunšvik, Brémy a
Drážany. Zprávy a pehledy.

Neue Zeitschrift fur Musik . 22. III. Wagnerv
sešit. Dr. Edgar Istel. Krále Ludvíka II. Wagnerovské
manuskripty. — Paul v. B. Kindenburg : K filosofii Prstenu
Nibelunk. — Emil L i e p e : „Granátníci" Richarda Wag-
nera. — Dr. Edgar Istel: Umlecká zpov Felixe
Weingartena. — 48. festival hudebních umlc v Jen. —
Pstování Bachovy hudby v Sasku. Pehled. Zprávy.

igijigjliSi RUZNE ZPRÁVY

* B. Smetany „Vyšehrad" proveden byl v X. (po-

sledním) velkém orchestrálním koncert v Dusseldorfu.

* Kapelník dvorní opery F. Schalk slavil 27. kvtna
50. svoje narozeniny. Jubilantu uspoádány nadšené ovace.

* V Kronsdorfu, soudním okrese Enže, bude 15. ervna
odkryta slavnostn pamtní deska dra Antonína Bruck-

nera, který tam od r. 1843—1845 jako školní pomocník
psobil.

* Koncerty Weingartnerovy, na které se ve Fíirsten-

walde chtl sejiti celý Berlín, byly odeknuty.
* V Stuttgartu provedena bude poprvé vbec nmecky

Umberta Giordana opera „Morella" na dvorním jevišti.

* V Krakov zemel operní pvec Alexander Band-
rowski.

* V Paiži provedena bude koncertn neznámá dosud
opera mladého skladatele Dietricha „David", jejíž biblický

text pochází od Abbéa Gaffrea. Skladatel debutoval v Di-

jonu operou „Tintoret".
* Cyklus Richarda Strausse uspoádán bude píští

sezonou v Brusselu ízením skladatele, v nmecké ei
a s nmeckými umlci.

* Divadlo v pírod zachvacuje kde koho. Poslední
ideou na tomto poli jest myšlenka, jež nepostrádá origi-

nality. Dr. Hans Lebeda v Berlín má plán, provésti

„Tannháusera" v krajin na Vartburku a II. akt ve velkém
sále banketním pímo na hrad. Sál však není totožný
s proslaveným sálem pvc. eká se na svolení velko-
vévody Arnošta Viléma saského. Nebude-li udleno, ne-

bude žádná škoda.
* „Posvcení jara" je nový balet dvojaktový Igora

Strawinského, jenž proveden bude ruským baletem
v Theatre Champs Elysées v Paíži.

* V Halle zemel universitní iditel hudby, docent Otto
Reubke, nejstarší syn kdysi proslaveného quedlinburského
varhanáe Adolfa Reubkeho. Otto Reubke byl pianista,

varhaník a dirigent a nadšený propagátor Lisztv. Stár

byl 71 jok.
* estnými obany bayreuthskými jmenováni byli

Siegfried Wagner a Hans Richter.
* Alexander Tanéjev, ruský vysoký úedník a skla-

datel, slavil s vysokou pompou 251etí své umlecké in-
nosti.

* Sergj Kussewitzký, znamenitý kontrabasista, po-
ádá nyní v zastrených mstech ruských záslužné sym-
fonické koncerty, jejichž hlavním jádrem je souborné pro-
vedení Beethovenových symfonií.

* Fragmenty z „Prodané nevsty" provedeny budou
na výroni produkci Klindworth-Šarvenkovy konservatoe
v Berlín.

* V Linci konán pod znamenitým znalcem Gollerichem
koncert Brucknerv, na kterém provedena byla osmihlasá
mše Brucknerova a téhož V. symfonie. Publika se sešlo
na 2000 osob. Spoluúinkoval vídeský Konzertverein.

* Ferruccio Benvenuto Busoni, který práv v Paiži
koncertoval, obdržel rytíský kíž estné legie, tedy vy-
soké vyznamenání, které z italských mistr dostalo se jen
Verdimu a Rossinimu.

* Vzpomínku na Wagnera uveejuje v „Journal
de Bruxelles" Hipolyt Fierenz Gewaertova, která práv
vydala též aesthetiku o díle R. Wagnera. Píbh je velice
málo známý a proto dovolujeme si jej citovali našim te-
nám. Historku tuto slyšela od svého švagra, belgického
skladatele a ueného kritika Gewaerta. Bylo to v roce
1876 pi prvých pedstaveních v Bayreuth. Když tehdejší

císa Vilém opouštl divadlo, vzal R. Wagnera s sebou
do oteveného vozu, který jel na nádraži. Množství lidu

holdovalo jim a Wagner pijímal tyto pocty též zdrželiv.
Byl as k obdu a když císa odejel, všecko se z ulic

vyprázdnilo. V hotelu zatím se shromáždili etní hudební
umlci a pátelé. Obd zaal, když tu banké Elkan, který
se opozdil, vstoupil a kií : Podívejte se — a bží k oknu.
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Shromáždní tak uiní a co vidí? V tomtéž voze jede

Wagner nyní z nádraží dom a bez pestání zdraví lidu-

prázdné ulice na právo na levo . . .

* Paní Cosima Wagnerové, ilá ochránkyn svatého
Grálu Parsifalova proti každé profanaci, dovolila práv
pedstavení kinematografického Parsifala s hudbou Wag-
neiovou v londýnském Colosseu. Kinematograf zdá se ji

býti asi mén profánní, než dobrý operní dm.
* Arnošt z Possart ml slavnostní e pi odhalení

Wagnerova pomníku v Mnichov.
* Mohuské divadlo otevelo svoji sezonu Tristanem

a Isoldou a zavelo ji operettou „Der liebe Augustin"!
Sic transit gloria — artis.

* Gluckova Ifigenie v Taurid ve zpracování Ri-

charda Strausse dávala se v Basileji. Ped tím pedchá-
zela již Aulidská Ifigenie.

* Felix Weingartner strávil výroní den svých 50. na-
rozenin úpln v klidu v St. Sulpici ve Švýcaích, kdež
obývá svoji villu.

Sociaded Filarmonlca v Madrid poádala minulou
sezonu 18 koncert, z nichž tetinu tvoily veery Beetho-
vena od Rose Kvartetta.

* Znamenitým vzorem úžasn stoupajících cen hu-
debních rukopis mže lýti práv vyšlý katalog um-
leckého nakladatelství Hiersemannova v Lipsku. Beetho-
venv rukopis Bagateli op. 33. prodává se za 22.000 marek,

op. 120. (33 variací na valík A. Diabelliho) za 24.000
marek. Korektury z opisu pedlaného finále z Fídelia

450 M. Wagnerova „Veee apoštol" cení se na 12 500
marek, skizzy z korektury cizích skladeb 2500 marek.

* Bájené vysvdení vydal Carusovi dr. William
Lloyd, specialista svého oboru. |eho hlasový mechanismus
má prý úžasné pednosti. 1. Délka od pedních zub až
k hlasivkám je o 1

ji coule vtší než u jiných, hlasivky má
delší o Vs než jiní- Kosti Carusovy jsou velice resonující

!

Ale hlavní: Caruso foukl do tžkého Steinwayova piana
a o notný kus jej posum.1 ! To zde ješt nebylo. A to vše
mu dovoluje tón o 40 sekund déle držeti než každý jiný

protivník

!

* Eugen Lindner, uitel zpvu na lipské konservatoi,
jmenován byl profesorem. Napsal opery „Ramiro" a „Mi-
strovský zlodj".

* Neznámý rukopis Wagnerúv nabízí antikvariát

Stargardt v Berlín. Jde o orchestrální pepracování písn
„Sny", jež složil na slova paní Wesendonckové, oddané
mu ženy jeho pítele Signalováno jest pouze R. W., ale

výpovdí pí. Wesendonckové jest to dostaten oveno.
Jest to velice cenná památka umleckého soužití dvou
duší. Provedeno bylo v této úprav jen jedenkrát. Signo-
váno též M. W. (od pí. Wesendonckové).

* V Altenburku provedena nová kantáta Oscara
Kóhlera: Svtlo ze svtla se zrodilo.

* „Ubohý Heinrich", opera Pfitznerova, hrána byla

též na mstském nmeckém divadle v Brn.
* V Magdeburku provedena byla symfonická skladba

F. Theila „Hebellova Juditha".
* Podobn jako Verdi napsal Aidu k otevení suez-

.ského prplavu, má nyní napsati nkdo operu k otevení
panamského kanálu. Libretistovi naskýtá se bohaté pole
fantastické: Kalifornie, Francisko, Indiái.i, etc. etc.

* F. Volbách napsal partituru nového tydílného
mužského sboru s barytonovým sólem a orchestrem. Látka
vzata z hrdinských povstí a skladatel si ji sám též

upravil. Jmenuje se „Ržové zahrady krále Laurina".

* Oretryho museum bude založeno v Lutychu na
jeho rodném dom. André Qretry je slavný belgický skla-

datel komických oper a u píležitosti jeho 100. výroí
smrti prokazuje se mu tato pocta. Žil od r. 1741—1813 a
je znám až podnes operou „Richard Lví srdce", z které
varlroval Beethoven píse Blondelovu.

* Mnichovské dvorní divadlo založilo sborovou
školu.

* Milánská Scala bude hrátl letos od íjna celkem
sedm msíc. Proveden bude Wagner, Verdi. V prostedí
ocitne se nová opera Parisina Mascagniho.

* Nová instituce založena práv v Brunšviku. Po-
átek vzaly tam koncerty, jež propagovati budou neznámé
dosud umlce jak výkonné, tak komposiní. Koncerty
budou bezplatné.

* „Musica". Skandální publikace francouzská, ve které
dostouplo sebeoslavování našich vzájemn se podporují-
cích geni svého vrchole, byla eskou hudební veejností
co nejpíkeji odmítnuta. „Hudební Revue" v posledním
9. sešité snaží se povedený onen elaborát omývati a tato

okolnost zdá se dosvdovati, že pedpoklady naše o ini-

ciátorech oslavné „Musiky" byly správné. „Hud. R."
praví: „Nelze popíti, že myšlenka tohoto sešitu byla
lepší než tato její realisace, která rznými náhodami (?)

a nehodami (?) nedopadla naprosto bezvadn." Závru
této vty víme, ale nevíme v rzné ty náhodya
nehody, které zvláštním zpsobem dopadly tak pízniv
pro vzájemn se podporující. „Hud. R." je výborn infor-

mována o všech pípravách k oné publikaci a její omlou-
vání se, že „zato nemže", vypadá pi nejmenším
podezele. V „Hud. R." teme také : „Ve výbru a
uspoádání illustrací stalo se nejvíce pehmat, pro nás
leckdy velice zábavných, pro Francouze ovšem neškod-
ných." Vta ta, pes to že není prosta cynismu, musí
psobiti komicky. Je to jakýsi druh „h a r a k i r i", jež

„Hud. R." páše na sob a my podotýkáme : „Vaše oslavná
akce zstala ovšem neškodnou, nebo ramenáství po-
máhá nkdy chvilkov, ale v konci konc dojde spra-
vedlivé náhrady. A tomu nebude jinak ani u nás "

* „A, B, C, D, E, F, G, H" jest titul písní beze slov

(každá v signované tónin), jež napsal vládní rada

dr. Ant. Bezecný.
* „Mše lásky" jest moderní oratorium na text Willa

Bespera, které napsal Hermann Zilcher. Má tyto ásti:

Muž a žena, Bh, Svt. Provede Pfitzner v Strassburku.
* Riccardo Storti napsal novou operu „Sobeys" na

text Otto Schanzera, která provedena bude píští sezó-
nou. Myšlenka vzata vlastn z Hofmannsthalovy „Svatby
Sobeidiny".

* Berlin. Letošní sezónu vyplní opt 35 lidových

koncert za vstupné 30 fenik.

* Pamtní výstavu Richarda Wagnera v Lipsku
obeslalo vydatn mstské museum v Lipsku, které chová
vzácnou adu cenných upomínek. Jsou zde olejové obrazy
matky Wagnerovy a nevlastního otce Geyera, velký po-

et obsahuplných dopis R. Wagnera na svou matku,
svého pítele Apela, Breitkopfa a Hártela a jiné. U Wag-
nerových pátel cenné též hudebni rukopisy vzbudily ve-
likou pozornost. Byla tam v rukopise „Veee Apoštol",
skizzy k Faustovské ouvertue, lístek do památniku
knžny M., fragmenty a skizzy k Parsifalu, Siegfriedu a

Tristanu. Ukonení vhodné tvoily nesetné obrazy Wag-
nerovských pvc a pvky.

* Spolek hudebních umlc ve Vídni provede ve
svých koncertech mimo jiné: Ant. Dvoáka II. symfonii
D-moll a novou Shakespearovskou suitu J. B. Foerstera
(poprvé). Od Musogorského hrána bude báse: Noc na
holém útesu, ajkovského symfonie IV. F moll a symfo-
nická fantasie: Tak musi býti, od Jihoslovana Antuna Ro-
jíce, tvoí výet slovanských skladeb. Ze sólist spolu-

úinkovati budou Jaroslav Kocian a Klára Musilová Dou-
fáme, že jsou to jen pedbžná oznámení, jež mohou se
ješt zmnit, jaK žádáme, ve prospch Nováka a Suka.
k emu tedy spoluúinkování pí Musilové?

* K operním pedstavením v Šárce. Dostali jsme
následující pipiš, který s ochotou otiskujeme a konstatu-
jeme loyáln, že jsme dalecí, dotknouti se nespravedliv
pp. len orchestru Národního divadla. Dopis zni : „Slavné
redakci asopisu „Dalibor" v Praze. V zastoupení orche-
stru Národního divadla v Praze, dovoluje si v úct po-
depsaný prošiti za laskavé uvedeni zprávy, otisknuté
v ísle ze dne 7. ervna t. r. v asopise „Dalibor" a po-
jednávající o píinách zmaení operních pedstavení
v Šárce, na pravou míru, a sice: Orchestr Národního di-

vadla v Praze ml se iditelstvím Národního divadla
ujednání týkající se pouze prvých tí pedstavení. Na to
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byl vyzván, aby pro další pedstavení podal souhrn svých

požadavk. Orchestr tak uinil a žádal vzhledem k ui-
nným zkušenostem, jakož i vzhledem k tomu, že úinko-
váním pi pedstavení v Šárce zirávil plných osm hodin

asu — od 1. hod. odpol. do 9. hod. veerní — aby ho-

norá za úinkování zvýšen byl z desíti na dvacet korun.

iditelstvi Národního divadla na to nevyjednávalo s orche-

strem, nedalo mu také do dnešního dne žádné pímé od-

povdi, nýbrž upustilo samovoln od dalšího poádáni
operních pedstavení, kteréžto své rozhodnutí vyvsilo
na erném prkn v divadle. Tolik v zájmu pravdy. S pro-

jevem dokonalé úcty, jménem lenstva orchestru Národ-
ního divadla: Sekretariát slovanské hudební Unie v Praze,

j u 1. Janeek, tajemník."

Ústav pro úplné vzdlání se
k operní dráze vDrážanech.
editel: Kapelník

pedstavení
se sbory

a orchestrem

Felix Petrenz, 100.

LOHENGRIN

úplné operní

Opera o 3

dj. od Rich.

Wagnera

„Ústav pro vzdl. se k oper. dráze v Drážanech" jest

první a jediná škola, jež svým žákm každoro. zna. po-
et celých oper skýtá. Pv. techn. vyuov. se neudluje,
volná volba uitele, jm udáno na div. plakátech. Pes 100

žák na pedních scénách ve výh. engag. Vstup kdykoliv.

Honorá 34 marky ms. (Žádné další vyd. pi vypra-
vení celých oper se sbory a orchestrem.) Prospekty

u p. Mojmíra Urbánka, Jungmannova 14, nebo
pímo od editelství: Drážany, Albrechtstrasse 41.

Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-

dává Franl. furát, stavitel varhan, i. Budjo-
vice! Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy

a ladní provádí svdomit za ceny solidni. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty

k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)

Skolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-

zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A SyfIOUÉ v Hradci Králové.

Nejdokonaleji hudební nástroje ze deva i kovu.

X(
XX P.T. koncertittm, spolkm a koncertním poadatelm.
XX

XX

XX

XX
XX

XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX

XX
XX
XX

XX
XX
XX

I

Nový koncertní sál v Praze

„MOZA
(400 sedadel, žádná mista k stáni)

oteven bude v záí t. r.
ve stedu msta v Jungmannov tid 34, Hlíze Ferdinandovy tidy.

Jediný, výlun umleckým a koncertním úelm sloužící intimní sál v Praze. Znamenitá akustika

Vhodný pro komorní hudbu, sólisty, pednášky a p.
Nájem: za veer 120 K, za dne 100 K vetn koncertního kídla, osvtlení, topiva a posluhy.

iditelstvi „Mozartea" pevezme uspoádání jakýchkoli koncert i v jiných
sálech pražských a obstará je co nejsvdomitji a s odbornou znalostí.

Prospekty rozesílá a dotazy zodpoví: Rozpoty zdarma !

iditelstvi „MOZARTEA" (majitel: Mojmír
Urbánek), Praha II., Jungmannova tída 34.

x
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XX

XX
XX

XX
XX

%
XX
XX
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F6RSTEROVY KLAVÍRY
FGRSTEROVA P 8 ANI NA
FDRSTEROVA HARMONIA
dostat! lze ve všech lep i ich skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v Cechách.

ZaloZeno 1859. Založeno 1859.

wmmmimmmmmimmmM.

Anr.PErROF
HRADEC KRÁ19UÉ,

f Nestora eských skladatel

JOS. RICH. ROZKOŠNÉHO
skladby v Edition M. U.

Lístek dopamdtniku^tSo
K

nebo klarinet nebo flétnu nebo oboe, ves-

ms s prvodem klavíru po 1 80

Romance pro housle s prv. klavíru . . 150M noveletty h
p
íavmyc

.

k
:
WM

: »»
DDIIdNO pro ^ h°us,e

. 2 violy, 2 cella a
RwvwfltS cello- solo a basu (s hlasem ídícím) 2 50

jednotlivé hlasy po . . —'30

DflnOllffl Opera. Scéna a arie z téže pro
rUJJblilU* soprán s prv. klavíru .... 2'—

Svatojanské proudy. SjssíSS
vodem klavíru r50

Ti Itíflt Pro 3 ženské hlasy bez pr-
íri lilAlIC vodu. Partitura 120

hlasy po —"30

I IÍC Ifll Itllíi
Pastýské intermezzo pro

LU JílV IIIUJ* sola a ženský sbor na slova
K. Kádnera. Klavírní výtah 3 1—
Sborové hlasy po — *30

Nakladatelství. — Hudební závod. — Koncertní sí „Mozarteum"

NOJNÍR URBÁNEK V PRAZE,£SS&
Jungmannova tída . 14. Hlávkv palác,

nnnnnnnnnnuuuuuuuuuu
K úspchu Vinohradské operetty.

Práv vydáno

!

Bonbónový král.
Valík na motivy stejnojmenné operetty složil

Ant. Provazník.

Pro klavír K 240
„ orchestr „3
„ salonní orchestr . . „ 2 40

tisku

Ve valíku jsou obsaženy všechny ty nejkrásnjší

a nejpoutavéjší melodie operetty, takže je to

vlastn jakási celá „operettní revue".

Nakladatel MOJNlfR URBáHEK, Praha-ll.. kom.dodav.

Jungmannova tída . 14. Hlávkv palác.

nnnnnnnnnn
Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafie" .v IPraze.



DALIBOR,
fiS HUDEBNÍ LISTY flS

Vychází každý týden. — Pedplácí se : na tvrt roku K 2-40, na pl roku K 4-80, na rok K 9-60, do ciziny
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ZDENEK KNITTL:

JAN MALÁT.
K jeho sedmdesátým narozeninám.

Jest jist málo, velmi málo muž, kterým popáno
jest dokati se sedmdesátky v takové tlesné i du-

ševní sile a svžesti, jako dopál osud Janu Malátovi.

Ale jest ješt mén tch, kdož mohou v den svých

sedmdesátých narozenin tak klidn a s hrdým v-
domím vykonané práce ohlédnouti se nazpt na bh
celého svého žitf, posvceného služb všemu ušlech-

tilému. A jest radostí nejen dlníka, tvrce samého,

pehlížeti zptnou vzpomínkou vše, co vykonal, vy-

stavl, vytvoil, ale i všem, kdo sledují vlnitý vývin,

tu klesající, tu stoupající, kteréhokoliv z odvtví um-
leckých, jest to radosti v den takový pehlédnouti

práci, kterou pilný a neúnavný muž každým dnem
života svého konal a národu vnoval. 1 nám jest

radostí, že mžeme vyhlédnouti nkolika ádky zpt
a strun alespo oceniti vše, co Jan Malát pro e-
skou hudbu vykonal. A pedem podotknouti jest, že
nebyla to innost z posledních a že to nebyla in-
nost bezvýznamná. Než pedbihati jejímu pehledu
nebylo by na míst:

)an Malát, jenž v tchto dnech tak skromn, jako

vbec žije, slaví své sedmdesátiny, narodil se jako

syn uitelv ve Starém Bydžov. Jako zvykem bý-
valo v rodinách uitelských, kde povolání otce zp-
sobem ist kastovnickým ddily i dti, vnoval se

i syn }an povolání otcovu. Vzdlání k tomu úelu
nabýval nejprve na reálce ve svém rodišti a pozdji,
až do roku 1862, na uitelském ústav v Praze. Po
dosažení absolutoria pijat byl do druhého roníku
varhanické školy, a dosáhnuv tu vyznamenání, ui-
teloval nejprve v Novém Bydžov, pak v Hoicích a
posléze na Smíchov, kde dosáhnul v roce 1904 ti-

tulu iditele a v záí 1906 odešel na odpoinek.
Jako vedlejší innost paedagogickou vyvinjl Malát
cviitelství zpvu na reálném a vyšším gymnasiu na
Novém Mst v Praze v letech 1878—93, podrobiv
se k tomu úelu s výteným prospchem státní

zkoušce z vyuování hudebního.

Malát pímo osobn málo zasahoval do hudeb-
ního života eského. Jsa povahou skromný a tichý

pracovník, dal pednost nehluné, osobu vlastní na
odiv nestavící innosti literární, která ovšem jednotná
není svým smrem, nýbrž zasahuje záslužn v rzné

obory tvorby hubební. Že innost hudebn-paedago-
gická byla tu Malátovi nejbližší, snadno lze v sou-

vislost uvésti s jeho uitelským povoláním. A byla

vskutku hudebn-vychovatelská innost jeho obsáhlá

a velmi záslužná. Na prvém míst stj zde jmeno-
vána „Velká theoreticko-praktická škola pro klavír",

vydaná spolen se Zdekem Fibichem, nejdklad-
njší eská uebnice toho druhu. Postupuje od nej-

prvnjších poátk až k nejvyšší technické dokona-
losti. Celému dílu pedeslán jest pouný a obsažný
úvod o pian, o tónu, notách, klíích — vbec
0 všech základních poznatcích theoretických, naež
promluveno strun o mechanice hry klavírní. Každé
cviení opateno jest vhodnými a pounými poznám-
kami o jeho úelu a o tom, jak si má pi nm žák
1 uitel vésti. Za každým prstovým nebo jiným zá-

kladním cviením následuje cviení ve form sklad-

biky, obyejn pesn obsahující to, co v dotyném
cviení technickém bylo probráno. Zmínná cviení
upravena jsou tak, že žák hraje ást instruktivní,

s poátku jednou rukou, pak avourun, uitel pak
hraje part druhý, harmonický nebo kontrapunktický

prvod partu žákova. Úprava taková má jistou vý-
hodu, že žák velmi záhy nauí se hráti s nkým
dohromady, že navykne si pesnosti v rytmu i taktu —
a krom toho vzbuzen jest v žákovi vtší zájem pro
hru, nebo cviení podobná mají již ráz jakýchsi

skladbiek a jsou vzhledem k jich tyrunímu hraní

zajímavjší, nežli mnohá suchopárná cviení, prohrá-

vaná jen žákem samotným. Hlavní cena této theo-

reticko-praktické školy spoívá v tom, že veškerý
výbr píklad i skladeb odpovídá mítku ist
umleckému a pispívá k ujasnní žákovy pedstavy
o krásnu hudebním.

Jakýsi pendant ku klavírní škole, práv rozebrané,

tvoí — ovšem v menším rozmru — Malátova
„Theoreticko-praktická škola klavírní", sepsaná spo-
len s ). Maškem, se zetelem k ústavm uitel-

ským, jest to rovnž cenná práce v oboru klavírní

paedagogiky : vyerpává rovnž materiál uební od
prvopoátku až ku technické vysplosti, a krom
theoretického úvodu o základních pojmech hudební
nauky obsahuje progressivn sestavená cviení tech-

nická, píslušným výkladem opatená, a instruktivní

píklady. Než paedagogika hry klavírní nebyla je-

dinou složkou Malátovy innosti hudebn vychova-
telské. Jeho zetel obrátil se i ku he houslové,
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v kterémžto oboru jest výsledkem práce jeho velká

„Theoreticko-praktická škola na housle" a menší

„Praktická škola hry na housle", nejrozšfenjší a

nejoblibenjší ze škol eských. Ob tyto houslové

školy rozsahem i obsahem stoji k sob v témže po-

mru jako ob svrchu zmínné školy klavírní.

Nebyl by výet hudebn paedagogické innosti

Malátovy úplný, kdybychom nevzpomnli alespo
názvy ostatních jeho dl. Jsou to : Škola pro harmo-
nium a pro flétnu, devt sešit houslových duet a

ada instruktivních skladbiek, vydaných ve sbírce

„Mladý houslista". Dále „Hudební slovník", jediné

eské dílo toho druhu, jež dokalo se již druhého

vydání (1881, 1891) a „Struná všeobecná nauka

o hudb", velmi oblíbená a hojn užívaná ve školách

hudebních.

Nenáleží sice v innost hudebn výchovnou, ale

pece do jisté míry svým úelem s ní souvisí Malá-

tova innost, jíž veliké zásluhy si získal : míním in-

nost sbratelskou v oboru národní písn eské. Malát

proslul jako sbratel a zejména jako harmonisátor

národní písn. Jeho harmonisace vynikají nesmírnou

náladovostí, tu veselou, tu mkce tklivou, s níž pi-

cházejí výborn vstíc národním melodiím. Malát

pilnul celou duší k písni národní — i v operní

tvorb jeho shledáme se s živly tmi — a dovedl

jak náleží vytžiti z poklad nevyerpatelné této

studnice krás. Jeho hlavním dílem v oboru tom jest

rozsáhlý „eský národní poklad", v jehož sedmi

knihách uloženo sedm set národních písní pro jeden

hlas s prvodem, pedehrami i dohrami. Než Malát

nesetrvával pouze pi úprav národních písní pro zpv.
Upravoval i pro klavír, housle, rozliné nástroje a

sbor. Plodem této innosti jsou díla: „Zlatá poklad-

nice" (dv st písní tyrun pro klavír) „Perly

eského zpvu" a „Rže stolistá" (ob po stu písní

dvourun pro klavír), dále „Blahé chvíle" a „Kvítí

z luh eských", ob tyruní, posléze zmínná
sbírka též v úprav orchestrální. „Slovanská lípa"

(sto lidových písní všech národ slovanských pro

klavír a dvoje housle), Transkripce dvaceti písní pro

harmonium, „Venkovské obrázky" pro dvoje housle,

cello, klavír a harmonium ad libitum, „Posvátný as
vánoní", eské koledy s prvodem harmonia, „eská
kvartetta" a „Moravská kvartetta" (smycové nástroje),

„Zpvy lidu eského" (sbor mužský, ženský i smí-

šený s klavírním prvodem i bez nho) a konen
„Národní písn eskoslovanské" (padesát pro mužský,

dvacet pt pro smíšený sbor bez prvodu).
Zdálo by se, že tak bohatá obsahov a potem

etná innost paedagogická i sbratelská musila —
vedle životního postavení uitelského — do pozadí

zatlait u Maláta vlastní innost komposiní. Než není

tomu tak. Malát nalezl i tak dosti chvil ku vlast-

nímu tvoení. V tom oboru nevtiskl sice hudb žád-

ného nového rázu ni smru, ale vytvoil pece díla,

by ušlechtile eklektická, jež zajišují mu pro vždy
pevného jména v družin skladatel eských. Jest

mnohá stránka Malátova skladatelského tvoení, jež

iní nám jej velmi sympatickým: jest to zejména
pvab melodický, asto, jak jsme již svrchu ekli,

z bohatého zdroje národní lyriky úspšn erpaný,
ladná harmonie, hladká faktura a smysl pro zvuk,

u Maláta, jak již rovnž svrchu eeno, obzvlášt
byste vyvinutý.

Malát — krom tvorby operní, již ponecháme
až k závru naší úvahy — vytvoil pes padesát

vlastních skladeb rozliného obsahu. Byly to skladby

klavírní, orchestrální i vokální, z ásti vytištné, z ásti
rukopisné. Nejvtší oblib z nich tší se, tuším, Ma-
látovy písn a sbory. Vzpomínám jenom nesmírn
populární písn „Ty ptáš se, zdali pjdu alejí" na
slova Rokytová ze sbírky „Kvty rzných barev".

Jest to opravdu jedna z nejpopulárnjších písní

eských vbec.
Jednotlivé sbírky písní a sbor Malátových, jakož

i jiných skladeb, vypoítávati na tomto míst nebylo

by vkusným. Stal by se tak lánek náš, jehož úelem
jest osvtliti a po zásluze oceniti innost jubilantovu,

snžkou dat a názv, jež málo by mluvily. Lépe
jest pejiti ihned ku Malátov tvorb operní. Tato
zapoala operní aktovkou „Stána", na text Karla

Kádnera, jež v r. 1899 s úspchem provedena na

Národním divadle v Praze.

Pi druhé práci operní zstal Malát optn vren
svému osvdenému librettistovi, jenž zpracoval pro

nho Štolbovu humoresku „Staí blázni" s titulem

„Veselé námluvy". Malát dokonil dílo toto v roce

1907 a premiéra jeho byla pod elanským 21. ledna

1908 v nov oteveném Mstském divadle vino-

hradském, kde pijata opera s úspchem boulivým
a dokala se v témže roce ješt patnácti repris.

Uložena na to z rzných dvod disposiních do
archivu divadelního, z nhož však optn vysvobo-
zena letošního roku. „Dalibor" pi oné píležitosti

pln ocenil pednosti díla toho a znovu vrátil se

k témuž thematu pi píležitosti vydání smsi z „Ve-
selých námluv" tiskem. Bylo by proto zbyteno opa-

kovati vše, co ku chvále tehdy bylo eeno.
Tím uzavírá se innost Malátova. Uzavírá se ješt

vzpomínkou, že Malát piložil svou pilnou ruku i ku

prospchu díla Smetanova: poídil klavírní výtah se

zpvy jeho „ertovy stny" a úryvku „Violy", dále

klavírní výtahy (beze zpvu) „Hubiky" a „Dalibora".

Rovnž smsi ze Smetanových oper, Malátem upra-

vené, dlužno ítati mezi nejzdailejší.

Bylo úelem tchto ádk najisto postaviti výtem
Malátovy práce jeho zásluhu o eskou hudbu. Fakta,

iny, mluví tu samy nejjasnji a dokazují, že pra-

covník tak záslušných, jako je oslavovaný jubilant,

není mnoho. I vracíme se optn k zaátku své

úvahy, ku zptnému výhledu pracovníka samého. A
rádi piznáváme, že Malát mže býti spokojen s vý-

sledkem svého snažení, že klidn mže pohlížeti zpt
na kus jím vzdlaného lánu ddiné role. A pejeme
mu ze srdce, aby pohledem tím tšiti se mohl ve

zdraví a v klidném úsmvu tichého stáí ješt mnohá,
mnohá leta

!

Odebírejte u rozšiujte .Dalibora'!
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KAREL HLKA:

BIBLIOGRAFIE STARŠÍ HUDBY
CESKE. (Dokonení.)

Rieger považoval vypouštní takových umlc
z národního píslušenství za duševní ochuzování ná-

roda. Historie eské hudby nepíše se pro jedno-

tlivce a dle pání nebo dle jejich náhled. Historie

nemže íditi se dle toho, zda-li nkdo nco uznává

i ne. Pijdou jiní s jinými náhledy.

Bohumil Dlaba, Rieger mli také pontí o eské
národnosti, o eském duchu, o eském rázu v hudb
a umní vbec a nerozpakovali se aditi k eským
skladatelm všechny ty, kdož pocházeli z eských
krajin a v mládí byli vychováni po esku. Dlaba i

Rieger postarali se rovnž o to, aby rozšíila se

známost o pracích tch skladatel po všem národ.
Ovšem sami neopomíjeli seznámiti se dosti podrobn
s historií starší hudby naší a s jejími vynikajícími

representanty.

Pidržujeme se pvodního znní musejních sta-

nov a dle nich náhled Šafaíkových i Riegrových

o poteb sebrání všech hudebních památek eských
na prospch historie a z ohled kulturních vbec.
Jest dávno uznanou a na výsost dležitou kulturní

potebou poznávati život vynikajících píslušník

národa a jich práce. Ke kultue náleží pece také

hudba. Niím nevynikli jsme dosud ve svt tou

mrou, jaku práv hudbou. Bohužel, že o starší

naší hudb platí rovnž, co Šafaík r. 1870 tak

výstižn byl ekl o literatue. Nebude snad neuži-

teno uvésti tu jeho slova pronesená o eské starší

literatue. Zamme slovo literatura za hudbu a bu-

deme míti dosti vrnou charakteristiku starší hudby.

„Zajisté nemže býti tajno, že literatura eská k oné
výši všestranného, svobodného, podle osvtových
zákon k jistému vznešenjšímu ideálnímu cíli smu-
jícímu psobení, v nmž obyejn duchovní život

velikého samostatného národu se jevívá, se nepo-

vznesla" atd.

K tomu teba dodati, že naši hudebníci vynikli

nad literáty.

Zárove bližším poznáním pomr, v nichž žili,

a zevrubným studiem jejich prací bude možno do-
konale oceniti jejich umní a stanovití jeho cenu.

Bez takových podmínek nemžeme si uiniti správ-

ného úsudku o cen starší skladby eské. Bude také

nutn teba rozeznávati mezi skladateli, kteí sloužili

pouze libstkám svých chlebodárcv anebo hovli
dob, držíce se panujících náhled a pomáhajíce je

pouze utvrzovati a dosavadní odjinud poznané za-

chovávati, nebo dle poteby a souasných mínní
staré pouze obnovovati nebo obratn obmovati.
S druhé strany bude teba rozeznávati mezi takovými,

kteí silou svého ducha, hlubokým vzdláním, po-

vznesše se nad všednost, sami nejen kráeli v ped,
ale i jiným nové cesty ukazovali a razili.

Pozná se ovšem pi písném mítku, ze mnohé
z innosti starších skladatel neobstojí ped nynj-
šími náhledy, ale shledá se také, že „v nepomíjející

cen jejich dl vzí pro nás povinnost zachrániti je

zapomenutí a držeti v živoucím povdomí lidu. Ne-
splácíme pouze dluh dikv a úcty, nýbrž ujasujeme
a povzbuzujeme svj moderní život hudební. Dje-
pisné poznání napomáhá nejen ku svtlu starému

krásnu, nýbrž vzntliv psobí na umlce i obecen-

stvo pítomnosti a budoucnosti. Avšak nejen literár-

ními vzpomínkami a promluvami, le bezprostední

známostí dl samých zajišujeme si tento zisk a zp-
sobujeme možnost zobraziti si ve správné míe tyto

apoštoly umní.
Bude naším cílem, abychom o každé umlecké

dob utvoili si obraz tím, že vynikající díla z nich

poznáme a jejich trvalé výkony pivedeme ku vše-

obecnému porozumní."*)
Pokraujíce takto, rozšííme znan svj obzor

moderního nazíraní na hudební vzdláni, jako v lite-

ratue, ve výtvarnictví a vbec ve všech oborech lid-

ského snažení objevují poznatky z dívjších dob
nepoznané dosud krásy starého umní a povzbuzují,

vzncujf moderní umlce i vzdlané obecenstvo.

Výtvarníci snaží se zveliiti užitek poádáním
obasných retrospektivních výstavek. V hudebním
svt dociluje se toho provozováním vynikajících

starších dl ve znamenitých reprodukcích.

Po této stránce Mezinárodní hudební spolenost
(Internát. Musik-Gesellschaft) pi svých hlavních

shromáždních « Basileji, Vídni a Londýn, jakož

i odborová jejl sdružení dosply ku znamenitým
výsledkm a mohou nám v této píin býti pímo
vzorem.

V Nmecku dávno starali se o zevrubnou biblio-

grafii.
J. N. Forkel v r. 1792 vydal u Schwickerta

v Lipsku Allgemeine Literatur der Musik, jež dala

ve mnohém ohledu základ podobným pracem. jako

jeho Allgemeine Geschichte der Musik z r. 1790.

Forkelovi byly výhodnou pomckou knihkupecké

starší seznamy vydaných i rukopisných skladeb, jež

knihkupci v XVIII. století vydávali u píležitosti lip-

ských veletrh, zejména firma Breitkopf-Hártel. Se-
znamy ty mají cenu i pro naši vc, ježto nmetí
knihkupci vydávali mnoho skladeb našich skladatel.

Dle tchto ukázek mohl K. F. Becher vydávati

od r. 1836 v Lipsku mnohem dkladnjší spisy jako:

System, chronot. Darstellung der musik. Literatur,

pedvádjící spisy od nejstarších dob až do doby
vydání; dále DieTonwerke des 16. u. 17. Jahrhunderts.

(1855), Hausmusik in Deutschland (1840) a v. j.

Joh. Sam. Ersch ve své tyrsvazkové rukojeti

nmecké literatury (Handbuch der deutschen Literatur)

od polovice 18. století až do r. 1840 v neúplné

sice a jenom pehledn poízené práci ( nicmén velmi

objemné) vypoetl ve II. svazku vedle spisovatel

všech odbor též jména skladatel a roztídil je dle

druh jejich skladeb.

Pehlednji poínal si C. F. Whistling. Jeho ruko-v (Handbuch der musik. Literatur), kterou pozdji
doplnil Adolf Hofmeister, má znanou cenu i pro

*) Z provolání prvního svazku „Denkmáler der Ton
kunst in Oesterreich".
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nás, ježto je to zevrubný, systematicky spoádaný
seznam v Nmecku a pilehlých zemích tištných hu-

debnin, zárove s názvy spis o hudb a vyobraze-

ními umlc, s udáním nakladatel i cenami jedno-

tlivých dl.
Whistling a potom Hofmeister s Karlem Rothingem

zevrubn a pi tom odborn rozdlili nejen skladatele,

ale i jejich skladby dle hudebních forem, takže nyní

možno pohodln najiti každého (i našeho) skladatele

(do tyicátých let 19. století psobícího) i jejich

skladby.

Jakožto knihkupci mohli Whistling i Hofmeister,

majíce knihkupecké seznamy po ruce, lépe a poho-

dlnji pracovati nežli kdokoli jiný, a pece ani oni

nebývali bez obtíži. Tak píše Whistling k pedmluv
druhého vydání z r. 1828: „Jest, pohíchu, dosti

známo, že seznamy mnohých hudebních nakladatel,

ku chybám tiskovým nehledíc, jsou dosti neúplné a

neúelné. Brzy schází v nich kestní jméno, brzy

udání ísla u díla, brzy jména provázejících nástroj,

brzy poet zpvních hlas, brzy jiné dležité ásti;

mnohá jména jsou chybná, roztídní asto smšné
a ztžuje upotebení, mnohý pedmt, nepochopi-

telným zpsobem, chybí docela; jiné zase, jež ani

nikdy nevyšly, anebo dávno jsou rozebrány, bývají

uvádny" atd. atd. Promlouvá tu tedy hlavn se svého

stanoviska obchodnik.

V dalším vybízí všechny knihkupce, aby opra-

vami, doplky, hledli seznam zdokonaliti a uiniti

vzorným.

Takovými pracemi pípravnými usnadnila se velice

innost pozdjším badatelm odborným, hudebn
djepisným, v jichž ele v Nmecku sluší jmenovati

Roberta Eitnera, jehož Quellenlexikon, a ani ten

není zcela prost chyb (co na svt je bez nich?) je

monumentálním dílem lidské píle a nám nejenom

vzorem, ale zárove pedpravou.

Odhodláme-li se poíditi si zevrubné, vzorné se-

znamy prací starších skladatel eských, najdeme
tudíž k tomu nyní dosti hojných pomcek. Od star-

ších do nejnovjších as sahá seznam hudební

knihovny Peteisovy v Lipsku, obsahující etná bo-

hemiea. Tam je též pesný seznam mstského archivu.

V Drážanech poslouží nám královská hudební sbírka.

V Goth ukáže nám ochotn prof. Georges všechny

záznamy vévodského archivu. V Mohui v mstské
knihovn vyhledáme hlavn práce Záchovy. V Bru-
xellu svdomit sestaveným katalogem hudební

sbírky konservatoe usnadnil sbratelm práci Alfred

Wotquenne.

Ve Francii by nám posloužily Cataloque biblio-

graphie de la Bibliothque du Conservatoire, ale jme-

novit Catal. général des manuscrits des Bibliothques

de la France.

V Anglii British Museum má seznam Recent

Acquisitions of Old Music.

V Milán král. konservato hudby má peliv
uloženy skladby našeho Josefa Mysliveka.

Ze sbírek nám bližších na prvém míst sluší

jmenovati vedle universitních knihoven knižecí lobko-

vický archiv v Roudnici, zkatalogisovaný zvnlým
archiváem Max. Dvoákem, dále zajímavé sbírky na
Strahov, nyní nov uspoádané. Ve Vídni je dosud
pro nás nebádaný, jelikož nepoznaný, bohatý ma-
teriál ve dvorní bibliothece a v knihovn hudební
spolenosti a etné jiné sbírky.

V Uhrách jsem vidl bohatý archiv knížete Ester-

hazyho v Kis-Martonu (Železná).

V echách ada milovník shromáždila již úcty-

hodné množství hudebních památek a jest otázkou

organisace práce, aby výsledky sbratelské innosti

prof. Horníka v Karlíné, dra J. Pohla ve^ Zbiroze,

dra Troldy, c. k. vrchního komisae v Žamberce,
P. Romualda Perlíka na Strahov, E. Homolky, hou-

slae na Král. Vinohradech a m. j. nezstaly utajeny

veejnosti.

Výborné služby prokazuje bibliografii komise
mezinárodní spolenosti hudební. Upotebuje pro

svoje úely tištných lístk seznamu Congress Library

ve Washington, poízené dle návrhu iditele O. G.

Sonnecka.

V Berlín zaídili v hudebn historickém ústav
zvláštní bibliografickou kancelá, ve které veškerý

sem spadající materiál se sbírá a zaazuje. O jiných

sbírkách nahodí se snad píležitost promlouvati jindy.

Prozatím jednalo by se nám také o to, aby
zjištno bylo, kde které dílo možno vidti, aby uve-

vedeno bylo v záznam.

Aby práce se usnadnila, zavádí se nyní všeobecn
abecední seznam titulních jmen dl vedle abecedního

seznamu skladatel, po pípad hudebních spisovatel

na lístcích dle americké Sonneckovy methody.

V Berlín ídí tyto práce knihovník dr. Hermann
Springer, který podal r. 1909 ve Vídni o nich po-

drobnou zprávu u píležitosti mezinárodního hudeb-

ního sjezdu ve tvrté jeho sekci.

Pi téže píležitosti mluvil dr. J. Ecorcheville

z Paíže o pracech ku poízení seznamu starší hudby
v národní knihovn v Paíži (Sur le cataloque du

fond de musique ancienne de la Bibliothque Natio-

nale á Paris). Tamní seznam je rozvržen celkem na

8 svazk a bude miti asi 2000 stránek.

Poizuje se tak, že možno z nho poznati hned

ve fascimile úpravu kteréhokoliv díla. Archiv král.

konservatoe hudby v Milán má seznam hudebnin

dle poátku skladby upravený. Tak upravují se nyní

seznamy i jinde.

Ve vtších sbírkách mají zvláštní seznamy pro

tisky a zvláštní pro rukopisy.

Bude vcí správc budoucího eského archivu,

kterak si sebraný materiál upraví a roztídí.

Že práce taková je velmi obtížná a mnohdy nad

síly jednotlivcovy, vidíme na A. Pazdírkov Univer-

sální rukovti hudební literatury ve Vídni, který za-

ložil práci píliš široce, hodlaje zapsati práce všech

skladatel všech as. Zatím postail sebrati materiál

ze skladeb dosud v obchod vedených.

Pro zaátek ku rychlejší orientaci mli bychom
míti lístkový abecední seznam skladatel, potom abe-
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cednf seznam dl dle odbor rozvržených. Ukáži to

na píklad:

Pro seznam skladatel na píklad

:

Jan Ladislav Dusík,

narozen v áslav 1761, zemel v Paíži 1812.

Op. 1. Trois Concerts pour le Pianoforte, deux
Violons, Alto et Basse. Haag.

— Rovnž s textem nmeckým: Drei Klavier-

konzerte mit Begleitung. Haag.

Op. 2. Sechs Klaviersonaten mit einer Violin. Haag.

— 3 Sonates pour Harpe avec Violon. Paris,

Pleyel.

— 3 Sonaten mit einer Violin und Violoncello

(ad libitum) Breitkopf-Hartel, Leipzig.

— 3 Sonates pour Pianoforte avec Viol. Paris,

Pleyel.

Op. 3. Konzert Nro. 1. Es. Pour Pianoforte avec
Orchestr ad. lib. Breitkopf-Hartel.

— ler Concerto av. Orch. ad lib. Lieber Pleyel,

Janet et Comp. Nadermann, Paris.

— 12 Legons progressines. Oe. 3. Janet et C.

Paris.

atd. atd.

Ukázka tato snad postaí, abychom poznali, že

díve skladatelé jednu skladbu vydávali v rzném
zpracování a také u rzných nakladatel. Zárove
vidíme, že nedbali ani pesného poadí svých prací,

oznaujíce stejným íslem rzné svoje práce.

Vyžaduje nyní nemálo práce a znalosti zevrubné

oznaení všech dl nkterého plodnjšího skladatele,

jako: Dusíka, Leop. Koželuha,
J.
Vahala atd. atd.

Pro seznamy dl dle odbor mohli bychom
se pidržeti následujícího pehledu:

Hudba církevní:

| m é n o
Tisk

Rukopis
Jest

skladby skladatele
nebo opis

Rekviem
eské

Václav Holan
Rovenský
1644-1718

Rukopis
opis

v Praze

Missa adven-
talis

Josef Leger
1716-1782

Rukopis
opis

v Praze

Krátká mše
z B-dur

Frant. Tma
1704—1774

Rukopis
opis

v Žamberce

Missa solem-
nis z D

Jan Zach
1699-1773

Opis v Žamberce

Lamentatio-
nes pro (po-
svátný týden)

Jan Dismas
Zelenka

1679-1745

Opis v Drážanech

Hudba komorní:

Jméno
Tisk

Rukopis Jest tou

skladby skladatele
nebo opis dobou

3 Quatuors
pour 2 Viol.

Alto et Viola-

celle.

Op. 60.

Jan Ladislav
Dusík

1761-1812

Breit-

kopf
Hártel,

Lipsko

— v Lipsku
v Praze

VIII.Quatuors

p. V-Viol.-

Alto,

Violoncelle

Josef Mysli-
veek

(Venatorini)

1737-1781

Opis v archivu
královské

konservatoe
v Milán

6 Quintuors

p. 2. Viol.

2 Alte et

Violoncelle

atd.

Pavel
Vranický
1756-1808

André
Offen-
bach

ve Vídni:
Spolenost
pátel hudby

Hudba klavírní:

Jako všude jinde, doporuovalo by se i u nás,

aby chystaná akce rozdlila se mezi adu ochotných

pracovník. Nkteí by pispli mravní podporou nebo

penzi, radou, jiní pímou prací.

Již nyní soukrom pracuje ada obtavých muž

:

Vrchní komisa Trolda v Žamberce uinil si krásnou

sbírku starších církevních skladeb, prof. Horník v Kar-

lin chová bohatý archiv starší eské hudby. Dr. Jan

Pohl ve Zbiroze má rovnž pknou sbírku starých

hudebnin. Na Strahov P. Romuald Perlík poídil

z bohaté knihovny klášterní útulné a zajímavé tuscu-

lum hudební, a snad není neskromností poznámka,

že pisatel této stati má též znanou ást hudebnin,

l sem spadajících. V Museu, jakož i v archivu Um-

Jméno

skladby skladatele

Tisk
Rukopis

nebo opis
Jest

Concerto per
il Clavicem-

balo
2 Violini

2 Corni
Viola e Basso

VI. Sonate
per il

Cembalo
Op. 2.

Le combat
naval de

Trafalgar et

la mort de
1'Amiral Nel-

son.

Pour Piano-
forte

atd. atd.

František
Dušek

1736—1799

Josef Antonín
Štpán

1726—1795

Jan Vahal
1739—1813

Rukopis

Víde
1756 až

1760

J-

Schle-
singer,

Berlín

v Praze,

v Knževsi

ve Vídni,

v Knževsi
atd.

v Knževsi
atd.
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lecké Besedy, jsou rovnž již nkteré vci uloženy

a podobn v soukromých sbírkách nalezne se dosti

bohatá koist.

Teba však dohody pi úprav celého podniku.

Nejlépe by bylo, kdyby nkterá instituce nebo

nkolik jich svolaly schzi tch, kdož se zajímají

0 vc. Nejpovolanjší k tomu je eská Akademie,

zemský výbor, správa musejní a Uml. Beseda atd.

Na poradní schzi se stanoví, co teba vyíditi

naped a jak pokraovati v zapoatém díle.

Jakkoli podrobnosti stanovili by úastníci schze,

nebude snad zbyteno, naznaíme-li asi pibližn žá-

doucí postup:

Poídí se úplný lístkový seznam všech ze zemí

eských rozených skladatel a úplný seznam jejich

prací, af tištných nebo rukopisných s udáním míst,

kde je možno vidti resp. studovali.

V této píin využijeme již prací, jinde vyko-

naných :

1 . prohlídkou veejn pístupných katalog, z nichž

vypíší se všechna „bohemica"

;

2. výpisem z bibliografií;

3. výpisem ze seznam knihoven soukromých.

Duplikáty budou jen vítány pro potebu na rz-
ných místech.

Pi tom, pokud se nahodí píležitost, získají se

1 knihy o hudb a skladby samy. Majíce seznamy
pipraveny, pikroíme k dalšímu : sebrati knihy

o hudb, hudebniny tištné i rukopisné opisem, koupí,

darem, výmnou a pod.

Shrnuji: Poídíme všeobsáhlý hudební katalog a

dle nho zaízený hudební archiv jakužto pedpravu
pro dokonalou historii a zevrubné poznáni starší

eské hudby 1

ODHALENÍ PAMTNÍ DESKY MISTRA
ANT. DVOÁKA V NELAHOZEVSI A
SLAVNOSTNÍE AD. PISKÁKA.

(Pvodní zpráva „Dalibora".)

Není bez významu, že nedlouho po té, kdy re-

presentanti celého eského svta hudebního musili

veejným projevem vystoupiti proti snižováni památky
velikého skladatele eského mistra Ant. Dvoáka, pi-

chází rodná jeho víska, Nelahozeves u Kralup n. Vit.,

aby mu vzdala posmrtný hold jménem celého kraje

a zasadila krásnou pamtní desku na malý panský

domek u kostela, kde skladatel spatil svtlo svta a

prožil svoje mládí. A nemén významné je, že pi-

chází s touto oslavou svého rodáka zcela spontánn,

bez jakéhokoli popudu z Prahy, že Nelahozeves sama
o své ujm splácí dluh geniálnímu hudebníku, jenž

vyšel z jejího stedu a jehož díla náležejí dnes ce-

lému vzdlanému svtu.

Kdo navštíví Nelahozeves dnes, spatí již na . 12.

milou tvá Dvoákovu, hledící z bronzové desky so-

chae Hnátka a nad ní celý roj andlík, vznášejí-

cích se nad jeho hlavou jako personifikace dtsky
jasné, kišálové hudby mistrovy, jako upomínka na

vlastní jeho dtství, jež prožíval pod touto skrovnou

stechou v pomrech ne práv utšených. Krásná
deska tato poízena byla obcí nelahozevskou, hlavn
zásluhou starosty, iditele panství p. Lambla, a z-
stane vždy svdectvím piety, kterou chová Nelahoze-
ves ku svému Dvoákovi. Odhalena byla v nedli
15. ervna za úasti z celého okolí a za pítomnosti
etných hostí z Prahy. V prvodu, který se za krás-

ného nedlního odpoledne vydal ze zámeckého ná-

dvoí k rodnému domu, byla zejména rodina mistrova,

pak brati jeho Adolf Dvoák z Veltrus a Jos. Dvoák
z Míovic, sestra jeho Anna Dvoáková, dále pak

J. J.
dr. Ferdinand ddiný princ z Lobkovic, jeho

bratr Max, princezny Karolina a Vilemina, prof. kons.

Kat. Emingerová, J. Karbulka, iditel konservatoe na

Rusi, obecní zastupitelstvo, zástupcové „Umlecké
besedy", „Orchestrálního sdružení", „Dalibora", „Hu-
dební Revue" a etné spolky z celého okolí, zejména

pv. spolek „Fibich" z Kralup n. Vit. a „Pvecko-
hudební sdružení" z Mlníka, které zaply na míst
slavnosti úvodní sbor. Prvod ubíral se za zvuk
fanfár, jež zahráli žáci pražské konservatoe za ízení

svého kol. p. Ludvíka.

Na tribunu enickou vystoupil první starosta

Nelahozevse, id p. Lambl, aby jménem obecního

zastupitelstva uvítal pítomné. Pravil, že obec, a je

malá, je hrdá na to, že mže se honositi, že ped
72 lety spatil v ní svtlo svta jeden z nejvtších

skladatel a provolal pamáce mistra Ant. Dvoáka
slávu, což celé shromáždní nadšen optovalo. Po
té ujal se slova skladatel p. Adolf Piskáeka pro-

slovil krásnou, procítnou a peliv vypracovanou

slavnostní e,
kterou zde uvádíme doslovn. eník pravil:

Vzácné shromáždni!
Není to událost obyejná, nevýznamná, která nás

svolala sem, na úzký pruh eského kraje. Sem do kraje,

kde k jihu položen Levý Hradec a k severu velkopamátný
íp, sem do Nelahozevsi, kdysi poíního hradu vltav-

ského, druhdy majetku ehoe z Haim burku, Gryspeka
z Gryspachu, postoupeného pozdji paní Polyxen z Lob-
kovic.

Bývá pravidlem, že osudy lidí jsou spojeny s osudem
jejich rodných míst. Ale výjimkou se stává, že význam a
slovu tnost nkterých mst a míst zakládají jejich rodáci a
pomr tedy je obrácen. Tak tichý Výmar zdvižen Goethem
a Lisztem, Bonn Beethovenem a idyllický Solnohrad Mo-
zartem, Lipsko Wagnerem, Litomyšl Smetanou a Nelaho-
zeves Antonínem Dvoákem. A není to poprvé,
co Nelahozevsi prochvívá slavnostuí ruch. Byla jím tknuta

pí oslav šedesátých narozenin mistrových a dnes sama
pichází a svého velikého rodáka uctivá poctou, vyhra-

zenou jen duchm velikým a zjevm mimoádným.
Zde v Nelahozevsi narodil se slavný mistr hudebního

umní Antonín Dvoák dne 8. záí roku 1841. Otec
jeho František Dvoák provozoval v Nelahozevsi živnost

eznickou a hostinskou. I nyní Antonínu mlo býti údlem
povoláni otcovo, ale síly neznámého urení vyzdvihly

Antonína Dvoáka vysoko nad jeho prostedí. Dvoákovu
lásku k hudb, byla mu spolená s otcem jeho Františkem,

prvý postehl Josef Spitz, nelahozevský uitel a živil

[i v dítti dle svých sil. Po dvou letech pobytu ve zdejší

škole odebral se Antonín Dvoák k strýci do Zlonic,

aby tam doplnil svoje vzdláni ve tetí nmecké tid.
V Zlonicích uiteloval Antonín Liehmann, který

te peoval o další hudební vývin Dvoákv. A když roku
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1854, po jednoroním pobytu ve Zlonicích, odejel Dvoák
do eské Kamenice, pro další utvrzení se v nmin,
stal se tam jeho uitelem literním í hudebním Franti-
šek Hanek e, uitel na nmecké pokraovací škole

eskokamenické i tamjší iditel kru. Po jednoroním
pobytu v . Kamenici vrátil se Antonín Dvoák do Zlonic

zpt, kam mezitím pesídlil i jeho otec z Nelahozevsi, a

zauoval se pod dohledem otcovým v živnosti eznické.
Ale byl tu stále ješt dobromyslný uitel Liehmann,

pozorující vážný rozpor mezi hochovým nadáním a nastá-

vajícím povoláním. Zmohl konen u otce Dvoákova
toho, že Antonín, který tehdy již pokoušel se v primi-

tivním skládání, poslán byl do Prahy na školu varhanickou.
A tak r. 1857 vítá Antonína Dvoáka Praha. iditelem
ústavu varhanického byl tenkráte Karel Pitsch, po
jehož úmrtí krátce vedl ústav rozšafný Jos. Leopold
Zvona a po tomto trvale již nový jmenovaný iditel

Josef Krejí. Dvoák absolvoval ústav jako druhý
s vyznamenáním a obdaen byl druhou prémií.

Tímto školním vzdláním vyzbrojen, vstoupil Antonín
Dvoák do svta. Hmotn zápasil, ale duševn stále rostl.

Stal se lenem hudební kapely Komzákovy, hrával violu,

a když pejata byla kapela Komzákova jako divadelní

orchestr iditelstvím Prozatímního divadla v r. 1862, stal

se tím i Dvoák lenem Prozatímního divadla. Po vzdání
se lenství tohoto, <>tal se r. 1873 varhaníkem u sv. Vojtcha
v Praze, zamniv tak bídu s nouzí.

To, co poskytla Dvoákovi varhanická škola, jmeno-
vit za pedantického Josefa Krejího, naprosto mu nesta-

ilo. Hnán tajemnou silou vlastního nitra, toužil odhaliti

závoj tajemství hudební tvorby a veden zdravým instinktem,

obrátil se ku klas sikm. Byl to z nich hlavn Bee-
thoven, který konejšil jeho horkou touhu po proniknutí

tvrích zákon a romantický klassik — chceme-li klassi-

cisující romantik — František Schubert, kteí mu
vytýili v symfonické a komorní tvorb hráz. Teprve sty-

kem s divadlem se Dvoák v dob svého vývinu moder-
nisoval. Richard Wagner zkížil v neprovozovaném Dvo-
ákov „Alfredu" i jeho cesty. Stykem s hudbou církevní

v letech sedmdesátých vynoil se v jeho duši a postehu
svt kesanské hudební mystiky, s dvma ohromujícími
jmény : Jiího Bedicha Haendla ajana Še-
bestiána Bacha.

Tedy trojí bezpen dokázatelný vliv a smr vichil

v dob Dvoákova vývinu : smr staroklassický, klassický

a novoromantický. V dob tehdejší nešlo ješt Dvoákovi
o jeho vlastní výraz, který ležel v hloubi jeho tvoivé
duše jako neprobuzená zá a vn v májovém jitru. Ten-
kráte hledal Dvoák zákony hudebního tvoení, postu-
poval od výsledk k píinám a t í m rostl. Klassicism byl

v té dob jeho vyznáním víry, ale sám netušil, že vlastn
je formou, kadlubem, jež kdysi náplni obsahem své vlastní

duše a umlecké podstaty.
Pekonav první skladatelské rozpaky, kde trval skoro

ješt výhradn na poli staré klassické kultury, zaražen
byl smetanismem, který v dobách jeho vývoje vynucoval
si svrchované uznáni a budoval již základy eské hudby.
A tímto smetanismem peveden byl Antonín Dvoák od
klassicismu k svému vlastnímu výrazu, k svému ešství,

k sob samému. Byli-li klassikové Dvoákovi hrázi,

byl mu Smetana mostem, moem byl Dvoák sám.
Není tedy v umleckém vývoji Dvoákov nieho

anorganického. Vyrstá z klassik a mistrem Bedichem
Smetanou, pichází ksob samému. Tím stává se
Antonín Dvoák nejen jedním z našich nejvétších mistr,
tím s.tává se i mistrem svtového významu.

eské hudební umní do doby Smetanova vystoupení
žilo z látek naprosto rzných, [ednotila-li je idea, totiž

snaha po vytvoení dobrého díla, znevažovala je konená
výslednice : nebylo v tch dílech individuelního charakteru,
nebylo v nich subjektivních vztah ani tvrce k dílu, ani
díla k národu, k plemennému význaku. Až Bedichu Sme-
tanovi bylo prvnímu dáno, aby vytvoil u nás tyto pod-
mínky hlubokého významu a spojitosti díla s národem a
Antonín Dvoák význam tento rozšíil a spojitost

prohloubil.

Prvním dílem Dvoákovým, které mu po tvrím boji

a po hledání cest pineslo silný úspch, byl jeho „Hymnus
ddic Bílé Hory" na slova Hálkova. Toto jeho dílo

má t i význané rysy pro svého tvrce : klassickou formu
volné kantáty, polyfonní styl a myšlenkovou Dvoákovu
význanost. Není poklonou klassickému smru, ale je d-
kazem toho, jak Dvoáka v letech prvního vývinu jme-
novaný smr postupoval a jak se vytváil. A již tehdy, na
prahu Dvoákových úspch, vycifujeme sílu jeho indivi-

duality, která prvek klassický proživuje vlast-
ní substancí, vlastním zvukem.

ím výše stoupal Antonín Dvoák, tím spšnji mi-
zely vlivy klassické a uplatovaly se linie smetanovské,
pokud ješt neroztímal se mistr v celé šíi svého vlast-

ního individuelního výrazu.
Nemžeme dnes sledovati podrobn umleckého vý-

voje Dvoákova a nelze jinak, než spokojiti se hlavním
nárysem jeho životního díla i jeho významu.

Dnes je již jisto, že význam Dvoákv je vyznaen
do velikolepých rozmr jeho tvorbou instrumen-
tální: symfoniemi, ouverturami, rhapso-
diemi, koncerty a jeho hudbou komorní. Ve
skladb symfonické a komorní náleží Dvoákovi jedno
z umlecky nejzávažnjších míst celé doby pobeetho-
venské. Do oblasti symfonické, do nezmrnosti vyvršené
Beethovenem, pináší Dvoák v rámci klassické formy
slovanský element. Vedle Johannesa Brahmse,
zcelujícího a doplujícího pozdní reflexí velikou periodu
klassickou, vstupuje Dvoák ne aby rušil, nýbrž aby
naplnil. A vítzí ra?ovostí své hudby, pebíjí p o-

klassickou doktrínu a staví místo ní život
s novými bijícími rythmy a slovanskou
m e 1 o d i k o u, která jest jeho duševním vlastnictvím.

V komorní hudb zachovává formové schéma v y -

kroužené dobou, ale napluje formu novým obsa-
hem, jako principu antické krásy dovedla
se v zachování odvkých forem piblížiti
renaisance. Starou utkvlou formu, kterou jediný
Beethoven rozšíil o víivé scherzo, rozšiuje Dvoák
Furiantem, komorní hudbu obohacuje zasnnou dumkou,
idealisuje je ve výrazu a prohlubuje je subjektivní
kontemplací.

Dnešní náš bohat vyvinutý koncertní ruch a smysl
našeho obecenstva pro hudbu komorní a instrumentální

je zásluhou Dvoákovou. ekl to Otakar Hostinský
slovy: „Jak rostl Dvoák v oboru hudby absolutní, tak
rostlo i eské obecenstvo koncertní." A ekl to pravdiv
s poctivým pesvdením, ekl-li ješt dále, že „symfo-
nické dílo Dvoákovo stalo se zdravou protiváhou jedno-

strannému (tehdejšímu) kultu opernímu, kdy u nás byl

veliký skladatel hledán jen za kulisami operního jevišt."
Dvoák zvrátil tento pedpojatý a mylný názor úpln.

Snad touto skutenosti seslabil Dvoák svoji posici

jako skladatel dramatický. Jako v tehdejších do-
bách nazíráno bylo na Bedicha Smetanu jednostrann,
pouze jako na skladatele dramatického, známy jsou osudy
jeho smycového kvartetta „Z mého života", tak byl

ve Dvoákovi symfonikovi pezírán i skladatel
dramatický. I to je jisto, že klassický smysl pro
linii, pro formu a jeho síla absolutního hu-
debníka mnohdy zarazily v opee djový spád, ale

hudebn neznamenají jako dramatická díla nikterak
minus, srovnáme-li je s jeho tvorbou symfonickou a
komorní. Pro svou osobu považuji mistrova „Dimitrije",

dílo jeho srdci nejbližší, za jedno z nejvzácnéjších hu-
debních dl jeho srdci nejbližší, za jedno z nejvzácnéj-

ších hudebních dl jeho tvorby. A Dvoákova „Rusalka"
s bohatstvím své lyriky? „ert a Káa" s eským humo-
rem a dramatickým profilem?

„Každé dílo umlecké jest úkonem
víry" — ekl duchaplný Arnošt Hello, tvrce „Filosofie

a atheismu" — a slova jeho mají u Antonína Dvoáka
dvojnásobnou platnost. Platí o skutenosti a za-
bíhají v symboly.

Aby umlec tvoil, k tomu potebuje víry ve vlastní

schopnost, v podstatu svého umní; pi uritých
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dílech potebuje však skutené viry, aby proniknul

v jejich velikém zachycení af v mramor a žulu, a v tro-

chej nebo jamb, af ve zvukové moe. Dílem Dvoákovy
umlecké víry a souasn i víry kesan-
ské jsou jeho díla oratorní a kantáty. Dvo-
ákovo „S t a b a t Mater" je dílem takových hodin, kde
subjekt podkládáme zcela ideji, jest jím i „Requiem"
i Je D e u m", jest jím do jisté míry i „Svatá Lud-
mila". „Svatební košile" tvrím impulsem stojí

mimo tento kruh, ale hudebn stojí s n !mi v téže linii.

Zde je na míst, abychom položili otázku : mže
býti velikost Dvoákova vbec sporná?

Antonín Dvoák vyšel zklassik v dob svého
mládí, byl to Beethoven a Schubert, v dob
své velikosti dotkl se vzoru Haendlova „Svatou
Ludmilou" — podntem toho bylo urení „Sv. Lud-
mily" pro festival v Leedsu — ale Dvoáka vzory klas-

sické neutlaily. Dvoák je místy perostli
Sml by se nkdo slabý odvážiti komposice veliko-

lepých text církevních, a „Stabat Mater", a „Requiem"
bez obav, že nebude jimi rozdrcen? Kolik církevních dl
i samých klassik petrvalo dobu ? Haydn byl dobou již

pohlcen, Mozart žije dnes jen svým „Requiem" a
Beethoven vyvzdoroval valícímu se vku jedinou svojí

„Slavnostní mší" v D dur. Fr. Liszta zkrou-
t i 1 církevní text v jeho „Ostihomské mši". Ale
Antonín Dvoák pežil sebe sama, vzpomeneme-li
jen jeho dl církevních a již to staí k dkazu jeho veli-

kosti, že byl srovnán ve svém díle s Mozartem i Beetho-
venem a srovn ní to vydržel. Vždy sám Berlioz ustu-

puje svým „Requiem" ped stejným dílem Dvoákovým,
nebo církevní dílo Dvoákovo vyrostlo ve skutený uicon

viry, jak slovy dokumentoval svj názor Arnošt Hello.

Zde mžeme odboiti — zmiujíce se o Dvoákov
velikosti — k jeho všestrannosti. Dvoák
byl mistrem každé formy. Stejn jako ve veli-

kém díle církevním text by mohl pevážiti výraz, tak

v díle stavním ve form klassické mohl by formový
zákon rozdrtiti hudbu. Ale ani toho nikde nenalé-

záme u Antonína Dvoáka. Jeho dílo myšlenkovou
silou formu skoro taví a ztravuje a vítzí ideou nad
formální strukturou.

Kdybychom ani nehledli k zásluhám o tvrí eské
hudební umní, kterých si Dvoák vydobyl, ml by u nás
nesporn velikou zásluhu podoben Karlu Sketovi,
jenž piblížil eskému svtu tehdejší stávající školy ma-
líské, podoben Jaroslavu Vrchlickému, který

i bez svého básnického odkazu je veliký tím, že vlastní

pekladovou literaturou sblížil nás s velikolepým svtem
románské poesie: Antonín Dvoák, jako pstitel klas-

sických forem v symfonii, komorní hudb a koncertech,
trvale vhloubil do eské hudební kultury formu klassickou,

které v takové míe a ryzosti nám dosud nikdo nepodal.

V ohledu formálním byl Dvoák ovšem e m p i r i k.

Jeho empirismus dokumentoval se vstebáním forem
klassických i v duchovních a svtských kan-
tátách, kde k trojici Haydn, Mozart a Beethoven pi-
stupoval exaltovaný H a e n d 1 a pímo dogmatický Jan
Šebestián Bach.

Všestrannost Dvoákova nemla v sob kletby geni,
kteí dokázavše tltanské ztroskotají v malém. Nejpe-
svdivjši dkaz o tom vede Dvoák sám. I n e j m e n š í

formy hudební naplnil vroucím obsahem. Dotkl se

skladby sborové, písové — kdo by nevzpomnl jeho

„Písní milostných", „Cigánských", „V národním tónu",

jeho písn „Kéž duch mj sám", jeho „Písní biblických",

kde rove je v askesi hudebních prostedk prostot
žalmové poesie, ale obratov ji dorstá — prodlel u

skladeb klavírních — jak mkce s námi hovoí v „Po-
etických náladách" a jak sniv se zahloubává
nad „erným jezerem" v cyklu „Ze Šumavy" I Jak v po-
mrné malé foim rondové zabouil v „Slovanských
tancích", kterým bez dechu naslouchal Kišálový pa-
lác londýnský I Antonín Dvoák nebyl nikde drcen
formou ani zvoleným obsahem, a notami ekl svým

zpsobem ono Semiramidino hrdé : „Kázala jsem
vodám, aby tímto smrem tekly I"

Veliké váhy je Dvoákv všenárodni význam a
možno zde applikovati na krásná a poctivá slova
O. Hostinského : „jak rostl Dvoák v oboru hudby abso-
lutní, tak rostlo i naše obecenstvo koncertní." Všená-
rodni význam Dvoákv spoívá v tom, že svým um-
leckým dílem hovoí ku všem. Zde je Dvoák Bedi-
chovi Smetanovi nejbližši. Jako on dovedl pro
všechny zpívat! o svém hoi, štstí i tragice, tak i

Antonín Dvoák. A nebyla to demagogie, vždy
i bible hovoí ku všem ! Odívá slovo stedov ké
sekvence hudbou a všichni mu rozumjí, evokuje z hlu-

bin pedstavy nadzemského svtaaskeptik
naslouchá, zpívá o „Vodníku", „Polednici",
„Zlatém Kolovratu", „Holoubku" a lid vysti-

huje jeho pedstavy o vodním zámku, žhavém poledni,

roztodivné zpívajícím kolovratu v síni královské, nebo
hovoí s ním umlec vyšlý z jeho stedu, umlec
jeho citových disposic.

A zde stojíme u Dvoáka lovka. Zahr-
nut všemi poctami, kterými mocni tohoto svta pokrý-
vají hlavy geni — byl Dvoák lenem svtových aka-
demii umleckých, estným doktorem hudby na staro-
slavné universit v Cambridgi, estným doktorem filo-

sofie na staroslavném uení pražském, lenem rakouské
snmovny panské — zstal tím, ím jevil se všem

:

prostým, jednoduchým mužem, jehož otevená dla
patila chudým, genius hudb a srdce ná-
rodu. Když mu jeho nakladatel berlínský Simrock poslal

dopis na poátku záí r. 1885, v nmž zpsobem ne dosti

šetrným, psal o eských politických pomrech a vyja-
doval se o kulturních snahách a významu eského ná-
roda po zpsobu nmeckých íšských list, odpovdl
mu Dvoák slovy, jež ho staví do plného profilu jako

eského lovk a. Psal mu

:

„Co však je nám obma do politiky : bume rádi,

že mžeme své síly zasvtiti krásnému umni. A t y n á-

rody, jež maji umni a jerepresentují,
nikdy nezajdou, by i jsou malé. Promite
mi, ale chtl jsem Vám jen íci, že umlec má
také vlast, pro kterou také musí mítl pevnou víru

a velé srdce."
K tomu, co práv bylo eeno, možno navázati po-

znatek skoro paradoxní, ale pece jen pravdivý. Dvoák
svým umleckým dílem posílil nás i politicky, nikoli

ovšem aktivní politikou, které byl a zstal vždy vzdálen,

nýbrž úinkem a významem svého díla. je jisto, že po-
litické uvolnní národa našeho povstalo vždy po nové
etap jeho kulturního rozmachu. Znovuzrozeni naše —
mlo-li býti úplné — nemohlo se obmeziti pouze na pole
filologické a ethnografické. Musilo býti vedeno do všech
konsekvencí a bylo proto teba vzkíšení vdeckého
i umleckého. A v oboru hudebním — a tenkráte v oboru
eského umní vbec — byl to prvý a jediný A n-

tonín Dvoák, jenž dokázal celému svtu kulturní

vysplost eského národa, kterou by nebyla zdolala ani

ultima ratio regum. Vždy v Dvoákov pípadu mohla
by býti základem duchaplná slova Míliova, že „cena
státu — národu není le cena jednotlivc,
z nichž stát — národ — se skládá." Vtom
jest obsažen 1 pojem našeho znovu vydobytého práva,
žiti voln a svobodné v oblasti všech vzdlaných ná-
rod;

Že skuten Antonín Dvoák pomáhal nám
i k národním a politickým ústupkm, dosvdilo po-
voláni jeho na místo iditele pražské kon-
servatoe, naší vysoké školy hudební. Tím sal
i kivdu své doby spáchanou na mistru Bedichu
Smetanovi, nebo byl-li své doby zakladatel e-
ské hudby opomenut, nemohl býti pehlédnut Antonín
Dvoák, dovrš i tel velké epochy. A jím slavilo svj
vítzný vjezd do pražské konservatoe i eské hudební
umní.

Zde, v rodišti Dvoákov, tžko je ubránititi se refle-

xím. Jen nkolik krok je z rodného domu Dvoákova na
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nelahozevský kostelní kr, kde poíná hudební dráha
mistrova; královská Praha skoro v samé blízkosti s ma-
jestátem gotických vží svatovítských, kde v hloubi krí
se svatovojtšský kostelík, ale jak dlouhá cesta odtud do
svta I Jak dlouhá a celá trním zarostlá k Berlínu, Vídni,

Pešti, Paíži, Londýnu, Birminghamu, Leedsu a Cambridgi,
a skoro nedohledná vede-li do Nového svta, za oceán.

A Dvoák ji vykonali Vzpomeme, že Brahms
se ujímá Dvoáka, dává mu celé svoje pátelství i celé

jmní nabízeje, Hans Richter diriguje jeho D-dur symfonii

op. 60. a pijímá nadšen její dedikaci, Biilow staví se
energicky v elo propagace Dvoákovy v cizin, v Ame-
rice podobn dirigent Seidl : byly to snad projevy pouhé
umlecké kurtoisie ? Amerika, volíc Dvoáka iditelem
Národní konservatoe v New-Yorku, nevolila-11 tehdy po
zralé úvaze ped tváí celého vzdlaného svta ? A Dvoák
byl ech, lovk ragový, pímý, nelstný a je-li pda ciziny

pro naše umlce žhavá dnes, byla tenkráte již pal-
ivá!

Jako ekl Palacký: „Kdyby nebylo Rakouska, musili

bychom je utvoit," tak stejn lze íci: „Kdyby nebylo
Dvoáka, musili bychom si ho vytoužit,"
bylo-li by to ovšem v dosahu lidských sil.

Posledním dílem Dvoákovým je „Slavnostní
zpv" na slova mistra pítele Ja r o s 1 a v a Vrchli-
ckého. Tam v posled v souladu znla píse Dvoákova,
než ji perval neblahý den 1. kvtna r. 1904, den mistrovy
smrti. Budiž mi dovoleno, abych tmi slovy, kterými se
Dvoák nevdomky louil s lidstvem i celým Slovanstvem,
rozlouil se s ním i já jménem nás všech:

„Duchu mistrv I S nadoblaných sídel

zalef v srdce nadšenc svých dnes,
tichým váním posvátných svých kidel
slavnostní nám úkoj v nitra snes.

Zava tiše ! Mocné kouzlo tvoje,

zní jak pozdrav míru v lité boje,
tóny slétni zase v nové kráse,

zpt se vra, zkad pišel's do nebes

!

Projev p. Piskákv zanechal hluboký dojem. Pi
posledních jeho slovech sata s desky rouška a po
krátkém, velmi nešfastném projevu sociáln demokra-
tického poslance p. Biovce, jenž — Bh ví z jakých

dvod — pitáhl sem za vlasy episodu z panské
snmovny pi projednávání pedlohy o dobytí soli,

pevzal desku v ochranu J. J. dr. Ferdinand d-
diný princ Lobkovic tmito slovy

:

„Milerád pijímám úkol ten, béu práv odhalenou
desku hudebního giganta dra Ant. Dvoáka v ochranu a
slibuji, že rod náš bude bdítl nad tím, aby zachována byla
na pamt všech, kdož byli, jsou a budou ctiteli ušlechtilé,

úchvatné hudby eské."

Podkováním starosty p. Lambla a fanfárami byl

slavnostní akt ukonen a úastníci odebrali se do
známé restaurace Konrádovy, aby pítomni byli kon-
certu nebo pobesedovali v stinné zahrad. Na kon-
certu úinkovaly pvecké spolky „Fibich" z Kralup
nad Vit. za ízení p. Ždímala a „Pvecko-hudební
sdružení" z Mlníka s dirigentkou sl. R. Valentovou
a pak „Orchestrální sdružení" z Kralup n. Vit. Oba
pvecké spolky pekvapily sytostí zvuku a precisností

svých výkon. Také „Orchestrální sdružení" zhostilo

se svého úkolu estn. Karlínský „Slavoj", který ml
rovnž úinkovati, odekl a slavnosti súastnila se

jen jeho deputace. Pi koncertu vnovány stíbrné
plakety dirigentu Ždímalovi, skladateli Piskákovi,
sochai Hnátkovi a iditeli Lamblovi. Sl. Valentová
odmnna skvostnou kyticí.

V celku byla to oslava dstojná, která potšila

ctitele velkého mistra a která slouží jeho rodné obci

jen ku cti. p. k.

EŠTÍ SKLADATELÉ A CIZINA.

Sezona 1902—1903.
Dvoák: Z nového svta, Baden-Baden (V. symf.

koncert) 6. bezna 1903. — Svatební košile, Ko-
da 3. bezna 1903. — Requiem, Drážany (kostel

Martina Luthera) 23. listopadu 1902.

Fibich: V podveer, Víde (II. filh. konc.) 23. listo-

padu 1902.

Foerster J. B.: Mé mládí, Hamburk 20. íjna 1902.

Nešvera : De profundis, Bridlington (IX. festival) 1903.

Smetana : Valdštýnv tábor, Inšpruk 8. kvtna
1903. — Prodaná nevsta, Halle n. S. 23. íjna
1902.

Sezona 1903—1904.
Dvoák : Z nového svta, Rudolfstadt (IV. ab. konc.

dv. kapely) 27. dubna 1904; Detmold (filh. konc.)

11. prosince 1903. — Píse hrdinská, Meiningy
(V. ab. konc.) 23. února 1904. — III. symfonie, Lu-
bla (III. filh. konc.) 24. ledna 1904. — V pírod,
Mannheim (III. hud. akad.) 17. listopadu 1903. — Kar-
neval, Štýrský Hradec (IV. hud. konc.) 29. ledna
1904; Mohu (VIII. symf. konc.) 3. února 1904.

Novák: Trio Quasi una ballata, Frankfurt n. M. 13.

íjna 1903.

Smetana :v V 1 1 a v a, Winterthur (VI. ab. konc.) 20. ledna

1904; Štýrský Hradec (V. konc. hud. sdruž.) 4. bezna
1904.

Sezona 1904—1905.
Dvoák: Te Deum, Altona (I. konc. Sing. Akad.) 2. pros.

1904. — Píse bohatýrská, Brémy (V. filh. konc.)

13. prosince 1904; Halle 18. íjna 1904; Lipsko 24. ijna
1904 ;

Magdeburk 4. listopadu 1904. — Holoubek,
Haag (konc. Diligentia) 23. listopadu 1904. — Sym-
fonie . 4., Hamburk (IV. konc. berlínských filh.) 13.

ledna 1905; Lipsko (VII. konc. Gewandhausu 1. pro-

since 1904. — Z nového svta, Berlín (král. kap.

II. konc.) 18. íjna 1904. — Serenada E., Koda
(Cecilia) 30. ledna 1905. — Serenada op. 44., Liver-
pool 25. února 1905. — Koncert pro violon-
cello, Dusseldorf (V. konc.) 19 ledna 1905. — Q u a r-

tett G., Bielefeld 21. íjna 1904. — Smycový
kvartett op. 96., Vratislav. — D u m k y, trio op. 90.,

Brémy 8. listopadu 1904. — A c a p e 1 1 a, sbory, Ko-
da (Cecilia) 30. ledna 1905. — 2 slovanské tance,
Winterthur (pop. konc.) 5. ledna 1905; Drážany 25.

listopadu 1904.

Smetana: Zv mého života, Bielefeld 21. íjna 1904. —
Šárka, Ženeva (I. ab. konc) 5. listopadu 1904; Mont-
reaux 9. prosince 1904.

Suk: Symf oni c. fant. pro housle a orch., Bielefeld

21. ijna 1904.

Blodek: V studni, Drážany (dvor. opera) 20. kvtna
1905.

Smetana : Dalibor, Liibeck (mstské div.) 24. bezna
1905. — Prodaná nevsta, Ulm 20. listopadu 1904.

Sezona 1905—1906.
Dvoák: Píse bohatýrská, Liverpool 20. ledna 1906.
— Klavírní koncert (z op. 33), Víde (Vra Scho-
pina). — Suita op. 39., Lipsko (Gewandhaus koncert)
19. íjna 1905; Berlín 16. íjna a 30. íjna 1905.- Kla-
vírní kvartett Es-dur, Lipsko 18. listopadu 1905. —
Z nového svta, Hannover 10. února 1905.

Fibich : Noc na Karlštejn, Bern 6. bezna 1 906.

Foerster: Cyrano de Bergera c, Víde (Konzert-
verein) 20." prosince 1905.
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Novák : Klavírní kvintet t, Lipsko 23. íjna 1905.

Smetana: Vyšehrad, Rudolfstadt 1. listopadu 1905. —
Z mého života, Dessava 6. listopadu 1905. —
Z eských luh a háj. (Zaznamenáno : „In den
Wáldern und Ebenen Ungarnsl") Ženeva (mstské di-

vadlo) 10. bezna 1906. — Vltava, Pozna 8. bezna
1906.— Šárka, Mnichov (V. Kaimkonc.) 27. listo-

padu 1905.

Suk : Fant. s c h e r z o, Berlín (X. konc. král. kapely)
7. kvtna 1906. — Serenada, Drážany (dvor. kap.)

1. prosince 1905.

Blodek: V studni, Z"ín 5. listopadu 1905.

Smetana: Prodaná nevsta, Heidelberg 8. prosince

1905; Bern 28. února 1906; Kolín duben 1906; Lipsko
listopad 1905; Milán 7. íjna 1905.

Sezona 1906—1907.
Dvoák: Zlatý kolovrat, Berlín 22. bezna 1907. —
Holoubek, Montreaux bezen 1907. — Houslový
koncert, Drážany (Morteau) bezen 1907. — Smy-
cový kvartett op. 96., Lipsko 18. listopadu 1906. —
Smycový kvartett C, Vratislav 3. ledna 1907. —
Klavírní kvartett Es, Gotha 30. prosince 1906. —
Mj domov, Bern 23. íjna 1906. — Symfonie D,
Freiburg 23. listopadu 1906.

Fibich: Noc na Karlštejn, Londýn 27. záí 1906;
Mannheim 30. íjna 1906.

Novák .-Smycový kvartett D od. 35., Berlín le-

den 1907; Brémy 12. bezna 1907; Budapešt 5. listo-

padu 1906; Drážany 30. íjna 1906; Lipsko 27. ledna
1907; Víde 3. listopadu 1907. — Sonáta eroica,
Drážany bezen 1907; Lipsko 20. bezna 1907 (Fried-

mann). — Klavírní kvintet t, Berlín íjen 1906;
Brémy 12. bezna 1907.

Smetana: Vyšehr ad, Mnichov (V. Kaimkonc.) 26. listo-

padu 1606. — Z eských luh a háj, Mnichov
8. bezna 1907. — Baletní hudba z op. Dv
vdovy, Víde duben 1907. — Valdštýnv tábor,
Berlín 18. února 1907. — Vltava, Lubeck 1906— 1907.

Suk: Scherzo fant., Hamburk bezen 1907; Peš pro-
sinec 1906; Sonderhausy podzim 1906; Víde (Konzert-
verein) 19. února 1907.

Smetana: Dalibor, Karlsruhe 30. íjna 1906. — Pro-
daná nevsta, Brusel 21. února 1907; Díisseldorf

záí 1907.

Sezona 1907—1908.
Dvoák: Svatební košile, Víde (Singakademie)

7. prosince 1907. — II. symfonie, Freiburg 8. listo-

padu 1907. — Z nového svta, Bern 12. listopadu

1907; Kolín 29. íjna 1907; Roztoky 15. ledna 1908. —
Klavírní kvintet t, op. 81., Madrid 26. bezna
1908. — Kla v í r n í t r i o, op. 26 , Brunšvik 4. dubna
1908. — Mj domov, Kronenburg-Dortmund 20. ledna
1908. — Smycový kvartett, op. 61., Madrid 17.

února 1908. — Smycový kvartett d, Madrid
19. února 1908. — Holoubek, Zlatý kolovrat,
Antwerpy 12. února 1908.

Novák: Smycový kvartett, op. 35., Brémy 12.

listopadu 1907. — Klavírní kvintet t, op. 12.,

Lipsko 21. listopadu 1907.

Smetana: Hakon Jarl, Roztoky 23. listopadu 1907. —
Vltava, Magdeburk 18. íjna 1907; Naumburk 24.

íjna 1907. — Zeskýchluhaháj, Rudolfstadt
30. íjna 1907.

Suk : Asrael Scherzo Fant., Lipsko 28., íjna 1907

;

Magdeburk 8. listopadu 1907; Bonn 4. prosince 1907.

Sezona 1908— 190Í.

Dvoák: Smycový kvintet t, op. 77., Drážany
19. února 1909. — V pírod, Freiburg 5. prosince
1908.— Koncert violoncellový, Btikeburg 5.

února 1909. — Stabat mater, Lvov 10. prosince
1908.

Foerster: Symfonie C, Hamburk (I.), duben 1909.

Novák: Slovácká suita, Víde 21. ledna 1909, Ton-
ktinstlei. — Smycový kvartett, op. 3b., Halle

v beznu 1909.

Smetana : Blaník, Berlín v únoru 1909. — Ouvertura
k „Hubice", Winterthur 13. ledna 1909.

Dvoák: ert a Káa, Brémy, duben 1909.

Smetana: Prodaná nevsta, New-York, sezona
1908-1909.

Sezona 1909-1910.

Dvoák: V pírod, Gorlice 1. listopadu 1909. —Hou-
slový koncert, Hannover 22. bezna 1910.

Foerster: Mé Mládí, Víde (Tonkiinstlei) 9. prosince

1910. Slavnostní ouvertura, 18. února 1910.

Suk: Srny cový kvartett, Lipsko, leden 1910.—
Symf. Scherzo, Antwerpy 23. února 1910.

Dvoák : Slovanské tance (scénicky), Lipsko 18.

záí 1909
Smetana: Dalibor, Berlín 9. ijna 1909.

Sezona 1910—1911.
Dvoák: Karneval, Sondeshausy 4. prosince 1910. —
Symfonie G, Berlín, bezen 1911. — Koncert
pro violoncello, Lvov 18. listopadu 1910.

Novák: Smycový kvartett, op. 35., Berlín 20.

ledna 1911.

Smetana: Vyšehrad, Basilej 16. íjna 1910. — Dali-
bor, Elberfeld, prosinec 1910.

Sezona 1911-1912.
Dvoák: Slovanská rhapsodie, op. 45., Mohu

14. listopadu 1911. — Pedehra k „Rusalce",
Mannheim 9. ledna 1912. — Karneval, Brémy 27.

února 1912. — Symfonie D-moll, Berlín, íjen 1912;
Bonn 10. února 1912. — Víde (Tonkiinstlei) 23. listo-

padu 1911. — III. symf onie, Gorlice 1. prosince 1912.

— Symfonie Es-dur, Víde 31. íjna 1911 (Konzert-

verein). — Žového svta, Dessava 29. ledna

1912; Wiesbaden, leden 1912. — Trag. ouvertura,
Víde (Filharm.) 1. prosince 1911. — Kon.cert
pro violoncello, Mohu 6. bezna 1912; Rezno
17. ledna 1912.

Novák: Quartett, op. 35., Madrid 12. února 1912. —
Trio, op. 27., Frankfurt n. M., únor 1912.

Smetana: Vyšehrad, Dessava 12. prosince 1911; Víde
14. prosince 1911.

Suk: Fantasie, op. 24., Berlín 18. prosince 1911;
Londýn, leden 1912.

Z „Musikbuch aus Oesterreich" sestavil V. H. |.

DIVADLA iS|!i3i:i§iHó3i;jBi

NÁRODNÍ DIVADLO.

Smetanv cyklus ukonen pohostinskou hrou p. M a-

ákovou v opee „Dv vdovy". Role Podhajského
dobe svdí mkkému a vyrovnanému hlasu pvcovu
i hereckému jeho naturelu. Tak i partie Liddy dobe leží

sl. M i i o v s k é, jež poprvé ji zpívala. — Za náhle
ochuravlou sl. Šlechtovu pevzala v poslední chvíli roli

Anežky pí El la Noem i od plzeského divadla. Na je-

jím výkonu byla patrna nejistota — nejvíce v recita-

tivech — nicmén chvályhodná jest obtavost umlkyn,
s jakou exponovala se. aby umožnila veer. Pí Slaví-
ková mla velmi šastný den a zpívala i hrála Karolinu

výten.
Že orchestr pod Kovaovicem hrál brilantn, ne-

teba plpomínati.
V ajkovského „Eugenu Onginu" debutovali dva

hosté. Sl. Rejholcova jako Olga ukázala optn, že
vládne krásným materiálem altovým i hereckou vlohou

;

obé však zdá se mi nasvdovati spiše partiím vážnj-
ším nežli je veselá a rozmarná sestra Taanina. Pan N o-
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v o t n ý, jenž zpíval Oremina, upozornil na nevšední hla-

sové nadaní, leho bas má pkný zvuk, plné hluboké tóny
i lehkou výšku. Slabší stední poloha jest dsledkem
mládí pvcova. I zpsob zpvu, umírnný a ušlechtilý,

pkn vypracovaná kantiléna a zaokrouhlená hra slibuje

pro budoucnost, že talent vyvine se v dokonalého umlce.

Zdenk Knittl.

!§!Í!§ÍÍ!§! KONCERTNÍ ruch !§!í!§ÍIš§Í

Jilemnice. XX. župní sjezd První eské pvecké a
hudební župy ve dnech 21. a 22 ervna. Župní koncert
22. ervna. Poady 1. Smetana: Pedehra k „Libuši". 2.

Omáka: „Píse ech", mužský sbor. 3. Malát : „Clká-
nova píšalka", tyhlasý ženský sbor. 4. Forster : a)

„Velké širé rodné lány", b) „Skivánkovi". 5. Novák: „R i-

noša", ballada,pro smišený sbor s prvodem orchestru.

6. Nešvera: „eské písni", mužský sbor. 7. Vendler : „Ko-
lada", smíšený sbor s prvodem hudby. 8. Šebor : Slav-

nostní pochod z opery „Drahomíra". Úinkují : Zpv. spo-
lek „Branislav", dámská pv. jednota „Víla" a voj. hudba
pš. pl. . 98. v Josefov. Dirigenti pp. G. Zelinka a dr.

K. ermák.
Podbrady. Dvoákv veer „Hlaholu" 14. ervna.

Poad: 1. „Kvtiny bílé", smíš. sbor s basovým sólem
z opery „Rusalka". 2. a) „Noní jízda" z „Poetických
nálad", op. 85., b) „Furiant", op. 12., ís. 2. (prof. Jar.
Bouek). 3. a) „Ach, není tu . .v", b) „Kéž duch mj
sám", písn pro soprán (sl. L. Strobachová). 4. „Dumky",
op. 90., II. vta, trio pro housle, cello a piano (pp. Jar.

Hoblík, Zd. Hoblík a Fr. Procházka). 5. Zpv lesních ží-

nek z op. „Rusalka", III. jedn. (sl. L. Strobachová, A. Ko-
reková a K. Novotná). 6. Valíky, op. 54., pro kvartet
(hudební odbor „Hlaholu"). 7. Z oratoria „Stabat Mater",
op. 58., pro smíšený sbor: . 3. Eja mater, . 5. Tuinati,
. 9. lnflammatus pro alt (sl. K. Novotná), . 7. Virgo
virginum. Dirigent Frant. Procházka.

Val. Klobouky. Pvecký a hudební veírek „Tova-
ovského" 21. ervna. Poad : 1. Wagner : Melodie z opery
„Tannhauser". Smyc. nástroje a klavír. 2. Bendi : Pro-
buzení, mužský sbor. 3. Dvoák : Hostina, mužský^ sbor.
4. Fibich: Ped žertvou, zpv Pemysla z opery „Šárka"
(p. Lad. Fišer, u klavíru p. Karel Ržika). 5. Foerster:
Polní cestou, mužský sbor. 6. Nešvera: Povzbuzení ku
zpvu, mužský sbor. 7. Schumann : a) „Snni", b) Fibich

:

„Z 1001 noci", smyc. nástroje a klavír. Dirigent B.
Pursch.

Zbiroh („Hotel Borek"). Koncert pveckého sdru-
žení uitel z Plzeska 8. ervna. Poad : 1. Smetana : Vno.
Fibich : Tichá noc. Novák : Kyjov. 2. Dvoák : Milenka
travika. Foerster : Z osudu rukou, Polní cestou. Suk

:

Varaždinský bán. 3. Florián : Odkud as láska. Jindich

:

Oráova píse, Mj první máj. 4. Smetana : Rolnická. 5.

Pokorný: Písn z moravského Slovácka. (Sola p. Boh.
Kranda.) Dirigent uitel Frant. Krofta.

WS PEHLED REVUI BS
Neue Zeitschríft fur Musik . 23. IV. Wagnerv se-

šit: Artur Prufer: Richard Wagner a Jakub Grimm. —
Dr. Georg Kaiser: Richard Wagner a Ludvik Geyer. —
Dr. Edgar I s t e 1 : Poznámky k Wagnerovu jubileu. —
Dr. Theodor Helm: Wagnerovy slavnosti ve Vídni.— K. Schutzmann: O vzniku Idylly na Siegfrieda. —
Pehledy operní a koncertní. Zprávy.

Neue Musik-Zeltung . 17. : Prof. Otto Urbach:
Hudební asové otázky. — H. Schwartz: Ku klavír-
nímu vyuování (Chopinovy Etudy). — Felix Drae-
seke: Merlín. — Trojanští Hectora Berlioza. — Max
Wolf: Svtec. — Ubohý Jindich (Pfitzner). — Pehledy
a zprávy. //.

Signále fur die Musikalische Welt . 24.: August
S p a n u t h : Weingartner a Berlín. — Walter Petzel:

Jena I. Dr. (Moritz Schreyer: Operní pedstavení
vid. státní hud. akademie. — Hudební dopisy z Basileje,

Vídn, Rigy a Mannheimu. Pehledy. Zprávy.

RUZNE ZPRÁVY
* Spolek „Jaques Dalcroze" v Praze, který obral

si za úkol podporovati a rozšiovati v echách Dalcro-
zeovu methodu pravidelnými kursy uebními, produkcemi,
pednáškami a publikacemi, konal ustavující valnou hro-
madu dne 8. ervna o 4. hod. odpolední v paláci Lobko-
vickém na Hradanech. Pítomni byli : Dr. Ferd. ddiný
princ z Lobkovic, princ Max z Lobkovic, primarius e-
ského kvartetta Karel Hoffmann, skladatel Ot. Ostril,
malíka Zdenka Braunerova, id nm. divadla J. Teweles,
hrab Boos-Waldeck a m. j. Ferd. ddiný princ z Lob-
kovic uvítal shromáždné a podal výklad o úelu spolku,

naež schváleny stanovy a vykonány volby. Pedsedou
zvolen Ferd. ddiný princ z Lobkovic, jeho námst-
kem hr. Fr. O r s s i c h o v á; zapisovateli advokáti : dr. Zd

.

U h 1 i a dr Jindich V o g 1 ;
leny výboru : hrab. Mark.

z C 1 a m-M a r t i n i c, bar. Hel. Baselli-Tondrová,
Rudolf svob. pán Procházka, advokát dr. rytí B 1-

s k ý ;
pokladníkem Richard Veselý (Král. Vinohrady,

Koperníkova ulice 91), který pijímá všechny dotazy a
pijímá pihlášky nových len (zakládající len platí

jednou pro vždy 300 K, pispívající ron 5 K). Spolek
zídí v Praze ústav Dalcrozev na širším základ (ve-
ejné kursy zahájeny budou již na podzim) a vejde také
v užší styk s pražskou konservatoí (vyjednávání jsou
dosud v poátcích).

* Sleny MH. Popprová a Zd. Brzorádová, žákyn
mistra K. ze Slavkovských, složili státní zkoušku z kla-

víru s dobrým prospchem.
* Schze výboru Jednoty hudebních ústav byla dne

17. ervna v Besedním dom v Brn.
* Památce Bedicha Smetany. Slovanská hudební

Unie podala ped asem mstské rad pražské návrh,
aby k uctní památky nesmrtelného mistra Bedicha Sme-
tany nazván byl nový most u Rudolfina mostem Smeta-
novým. Návrh tento byl podrobn odvodnn. Akoliv se
až dosud nedostalo Unii sdlení, bylo-li o návrhu tom
jednáno, lze se nadití, že v dané chvíli bude doporuen
ku píznivému pijetí a vyízení. — lenstvo Unie pi-
splo k uctní památky tohoto našeho mistra založením
fondu Smetanova, jehož výtžku bude použito ku posta-
vení Smetanova asylu pro sestárlé, choré a práce ne-
schopné hudebníky z povolání. Fond byl založen v er-
venci minulého roku a vykazuje do dnešního dne isté
jmní pes 1400 K, které bylo získáno jednak dary len-
stva, jednak píspvky pátel eského hudebnlctva a cti-

tel Bedicha Smetany.
* Nová pvecká župa na Podipsku. Po delších

pípravných pracích založena byla ustavující valnou hro-
madou 1. ervna t. r. v Tebenicích poádanou „Pod-
ipská pvecká župa Kliková", nyní se sídlem v Roud-
nici. Pojmenována byla tak ku poct inspektora Josefa
Kliky, prof. pražské konservatoe, jenž svými peetnými
vokálními skladbami získal si o sborový zpv náš veliké

zásluhy. K nové žup patí pveckými jednotami tato

msta : Budyn n. O , Litomice, Libochovice, Lom (Bruch),
Louny, Teplice, Tebenice, Záluží (Majtajern) a Roudnice.
Celkem pes 360 inných len. Podipská Župa má míti

vedle svých úkol pveckých též národnostní význam pro
eské menšiny na severu. Na první valné hromad zvo-
leni župním pedsedou V. E. Spurný, uitel, jednatelem
Frant. Neruda, obchodník a sbormistrem dr. Jar. Smolík,
prof. z Roudnice. První župni koncert projektován na
podzimní dobu do Roudnice.

* David Popper sedmdesátníkem. Proslulý elista
D. Popper, psobící po dlouhou dobu pi král. hudební
akademii v Pešti, slaví tyto dny 70. narozeniny. Zaslu-
huje pi této píležitosti ocenní nejen jako Pražák, nýbrž
jako umlec na slovo vzatý, který nikdy na své rodišt ne-
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zapomnl. Byl vždy upímným ctitelem eské tvorby,
osobním pítelem zvnlého Ant. Dvoáka a mnoha jiných
slavných muž. Též s Frant. Ondíkem spojuje jej úzké
pátelství, s nímž o nejeden úspch svorn se dlil.
Popper vytvoil vysokou technickou vysplost hry elové
a též jako skladatel nezstal za umlcem výkonným. Skladby
jeho došly rozšíení v celém hudebním svt. Pejeme
jubilantu, aby ješt dlouhá leta ku prospchu hudebního
svta byl inným.

*. Produkce hudebních ústav. Veejné vý-
roní zkoušky žactva hudební školy „O ta-
v a n-G r e g o r a" v mstském divadle v Plzni 24., 25. a
26. ervna. Koncert nejpokroilejších žák v pátek dne
28. ervna.

Veejné výroní zkoušky hudební školy
matiní v eských Budjovicích 18., 19., 20.,

24., 25., 26. a 27. ervna. V sobotu 21. ervna I. koncert
(Dvoákv veer), 28. ervna II. koncert (Cyklus „eské
tance" od Smetany), 2. ervence III. koncert.

Hudební zkou.ška chovanc hudební
školy Bohumila Sejnohy 25., 26. a 28. ervna
ve velkém sále restauraní budovy msta Karlina.

Hudební akademie žák uitele a ski a-
datelejaroslava Bradáe 21. ervna v Plzni.

* „Julien", nová opera G. Charpentiera mla svoji

premiéru v paížské „Komické opee". Dílo, jemuž je

podkladem libretto neobyejn psobivé, provedeno bude
píští sezonu na Národním divadle.

* Antonína Dvoáka rukopis „Moravských dvojzpv"
objeven byl drem Emilem Axmannem v zemském museu.
Mezi dvojzpvy nalézají se dva dosud vbec neuve-
ejnné.

* Ed. Fr. Nápravník, rodilý ech, první kapelník
carské opery v Petrohrad, slaví letos padesáté výroí
své innosti kapelnické. Tém ptasedmdesátiletý di-

rigent ídil ješt letos v zim všechny tyi veery Wag-
nerova „Ringu".

* Leo Blech, známý pražskému obecenstvu svými vy-
nikajícími výkony jako bývalý první kapelník pražského
nmeckého divadla, dosud první kapelník královské opery
v Berlín, jmenován u píležitosti jubilea císae Viléma
generálním hudebním iditelem.

* iditelem Národního divadla v Brn jmenován
byl po odstoupení Fr. Laciny Antonín Fencl, bývalý
iditel smíchovských divadel. —1.

* Dvoákv IV. slovanský tanec hrán v Antverpách,
jeho violoncellový koncert v Trevíru. Hrál Grummer.

* Kikovy Ti ženské sbory s klavírem provedeny
byly na interním veeru Filharmonického choru ve Vídni.

* Hudební slavnost v Berlin bude tento msíc.
Msto povolilo 5000 M proti vydání 2000 volných vstu-

penek pro dlníky k lidovým koncertm. Orchestr bude
200 len.

* Massenetovo poslední dílo Panurge (libretto dle

Rabereilesa od G. Spitzmullera a Maurice Bonvaye) pro-
vedeno bude v divadle Gaite.

* K Beethovenovu „Fídeliu" napsal J. Doelber recita-

tivy a dílo v této úprav mlo se hráti ve Frankfurt.
Msto ale protestovalo 1

* Ve Šttin povoleno na „Parsifala" 10.000 M, v Mo-
hui 18.000 M (oboje mstská rada).

* Zajímavou vzpomínku vypravuje o Wagnerovi
Buonamici. Wagner ukazoval mu Pochod Spojených Stát,
který byl práv vydán a jejž Buonamici již znal. Wagner
praví : _To je moje nejlepší skladba." Buonamici : „Ach,
skuten?" Wagner: „No, povídáte to, jako byste
se mnou nesouhlasil." B. : „Inu ovšem, pokládám jiné

vci za lepší." W : „Tohle ale musí býti moje nejlepší

skladba. Dostal jsem za ní více než za ostatní."
* Ve Vratislavi provedena bude Montewerdiho opera

„Orfeus". Nehrál se v Nmecku pes 300 let.

* V Chicagu vypsal iditel Veliké opery Campanini
cenu 5000 dolar na nejlepší operu, jejíž text i hudba
bude od Ameriana.

* Finská pvkyn Aino Acté vypsala cenu na operu
ve finské ei.

* Mstská rada v Mannheimu zavedla operní školu,
jejíž uitelské jádro bude initi lenstvo tamní opery.
Krok rozumný !

* V Královci, kde Wagner psobil, se jubileum jeho
vbec neslavilo, jen kapelník prvního granátnického pluku
se smiloval a provedl nkolik jeho skladeb ve volné
pírod.

* Korigovaný Beethoven. Ped nedávnem zemela
v Bruselu slena Gertruda Brosselova, která ode dávna
spolen se svojí sestrou vedla etn navštívený pen-
sionát. Ob dv sleny Brosselovy byly vnuky tehdej-

šího hornisty knížecí kapely v Bonu a pozdji hudebního
nakladatele Simrocka, který r. 1834 zemel. Z ddictví
svého ddeka mly sestry ješt velice cennou sbírku
starých originálních vydání Haydna, Mozarta a Beetho-
vena z nakladatelství Simrocka. Sbírka, která se nalézá
nyní v majetku kritika Clossona, vykazuje též jedno vy-
dání Beethovenova opusu 31, na kterém jest nápis „Édi-
tion trés correcta". Tento nápis upomíná na bájené in-

termezzo, které musil Beethoven zažiti se svým curyš-
ským nakladatelem Nagelim a které též „Guide Musi-
cale'* v Paíži v posledním ísle pináší. 3 sonáty op. 31.

mly pvodn vyjiti u Nágeliho v Curychu, Když nakla-
datel prohlédl hudební rukopis, myslil, že na konci prvé
ásti G-dur sonáty je chyba. Po podlev zdvihá se opt
malý motiv (od konce 28., 29. a 30. takt), který nebyl

rozveden, jako by se na odpov ješt ekalo . , . Nágeli
ovšem této hudební otázce nerozuml, a myslil tudíž, že
je to chyba. Sedl krátce ku stolu a hudební otázku zod-
povdl zcela klidn sám. Beethoven obdržel kartáové
otisky v okamžiku, když u nho byl jeho žák a faktotum
Ries. Požádal jej tedy, aby mu otisky pehrál. Když Ries
zahrál též vpašovaná sem místa korektury nakladatele,

vyskoil Beethoven z kesla, jakoby byl píchnut vosou a

myslil nejprve, že Ries si z nho tropí nejapný žert.

Když mu však Ries korigované místo sonáty ukázal,

neznalo rozilení Beethovenovo mezí. Na onom míst
musil Ries poiditi ihned Beethovenovu korekturu a ru-

kopis šel ihned na Simrocka s výhradní, snažnou prosbou
„Edition trs Correcte" opaten. A tak se stalo, že prvé
vydání op. 31. u Simrocka nese toto dtklivé skladatelské

oznaení.
* Londýnský operni dm, který vystavl a ml v dr-

ženi až dosud Oscar Hammerstein, pešel na osobní správu
Sira Stanleyho.

* Aukce u C. G. Boernera v Lipsku je v ohledu hu-
debním skvlá. Dražiti se budou 7. ervna : Beethoven:
Datovaný manuskript hudební k ouvertue op. 124 s et-
nými poznámkami, skizzá, Vnování skladby, Resignace
a dopis na malíe Mahlera. — Vjí s podpisy Ti-
chá ka a Ant. Rubinsteina. — Brahmsv dopis

na tiskae ve píin korektury. — Dopis Cherubi-
n 1 h o na Treitschkeho ve Vídni za úelem provedení
jeho opery „Elizy". Opis jeho F-mše v dobové vazb. —
Gluckv dopis na Krutthofera. Humoristický dopis na
téhož. — Haydnv list z Eisenstadtu. — Trio E-dur
od E. T. A. Hoffman na. Jeho list na Kuhnela v Lip-

sku. — Dopis M é h u 1 a. — tyry listy Mendelssohna
na Brauera, Stora a Loeweho. Vlastnoruní vysvdeni
pro jeho žáka Alfreda Dorffela. Dopis na Mechettiho. —
Dva listy Meyerbeerovy na Ehlera a Charlemagna.
Portrét s vnováním. Millóckerv lístek z památ-
níku. — 7 menuet Mozarta. 39 takt italské arie

pro soprán, nepochybn z „Figara". Rukopis kánonu
(úel školní) 10 takt ze zamýšleného andante z klavír-

ního koncertu. — Hudební portréty Beriota, Jenny
Lindové, Mercedanteho, Thallberga, Vieuxtempsa a R.

Wagnera. — Offenbachúv list z pola francouzský, z pola

nmecký. — Picciniv list stran jeho opery „Divony". —
List Schroeder-Devrientové, operní zpvaky. —
lánek Schumannv a dva listy na Moschelesa a
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Whistlinga. — Spohrova píse k truchlohe „Žalá a

koruna". List na nakladatele. — Prvá scéna z Wagne-
rova „Tannhausera". Stylisace paížská. lánek pro

Bayreuthské listy. — List na Schlettera. — List z Bay-
reuthu. — Extravagantní list na Eckerta.
Lístek z památníku na paní Neumannovou. —

v
Rukopis

Weberv klavírní sonáty C-dur op. 24. — Žertovný
list k narozeninám Heinricha Baermanna. List týkající se

Weberovy akce v Praze r 1813. H.
* Schola Austriatica má již 30 spolupracovník.

Srpnové íslo bude zvláštní klosterneuburgské íslo, (Ilu-

strované. Projektuje se vždy zvláštní íslo, vnované
tomu kterému mstu, v hudb církevní vysoko stojícímu.

Publikována bude netištná dosud mše Schubertova.

íslo poslední vnuje velou vzpomínku Josefu Nešve-
rovi a velý referát o Foersterov veeru.

WM Z NAKLADATELSTVÍ M
Bonbónový král. S úspchem na divadle vinohrad-

ském dávaná Provazníkova operetta „Bonbónový král"

dokala se konen aspo ásteného publikování. Práv
vyšel pro klavír valík, sestavený z nejkrásnjších me-
lodií partitury Provazníkovy nákladem hudebního závodu
Mojmíra Urbánka v Praze. Valík mže se pia-
diti k nejlepším tanením skladbám operettnírn, které ne-

jen u nás, ale i v cizin byly vydány. Je to skuten
ryzí, istá melodie, která v brilantní harmonisaci Provaz-
níkov píjemn se hraje i poslouchá. Skladatel velmi
dovedn sestavil svoje melodie a tím podává milovníkm
dobré tanení hudby dílko skutené hudební ceny, které

znané nad tuctové zboží ciziny vyniká jak obsahem my-
šlenkovým tak i dovednou úpravou klavírn technickou.

Valík v krásné lipské úprav stojí pro klavír K 2 40.

Pro orchestr jest v tisku.

Tohleto dvátka mají ráda. Tato operetta, která

jako pokraování „Autovíly" poráží tém všechny ped-
chozí úspchy oblíbené smíchovské Arény, vyšla nákla-

dem hudebního závodu Mojmíra Urbánka vPraze
a sice v úprav pro zpv a klavír, již lze však i pouze
pro klavír beze zpvu hráti, jakož i v textech s nápvy
po 20 hal. Dosud vydána nejúinnjší ísla a to : . 1.

Dit, ty líbat máš (K 180), . 2. Mly by dcbe znát
naše dvy (K 1 80), . 3. V právo mimi, v levo mimi
(K 1-80), . 4. Medvdí tance (K.150), Mimo to vyšel

z operetty kuplet „Bílá myška" za 20 hal. Z „Autovíly"
vyšla populární píse „Tohleto dvátka mají
ráda" s eským textem pro klavír za K 210.

Pro divadla v pírod. Roztomilou veršovanou ak-

tovku, „Za onoho asu" zvanou, upravil pro ochot-
níky mladý autor Otakar Hanuš, použiv za motiv a pod-
klad pro svou práci Hašlerovy záhy populárními se stavší

„Staropražské písniky", z nichž rozpedl mi-
lostný dj, okoenný dobrým vtipem v uhlazených, jemn
znjících veršících. Jelikož scéna dá se na všemožný
zpsob upraviti, možno aktovku provésti kdekoli a bude
se také zvláš dobe hoditi soukromým kroužkm zábav-
ním pi výletech, do zahrad výletních místností atd. Pr-
vod „Staropražských písniek" jest kyta-
rový, takže provedení nejen nabývá pvabu staré inti-

mity, ale umožuje i jej za každých okolnosti. Tato
idylka ze Staré Prahy bude také jist i ochotnickými jed-

notami vítána, an na drobných pracích veršovaných není
nadbytku. Textovní knížka stojí 80 hal., nápvy všech
písní k aktovce K 2*20, prvod kytarový nebo klavírní

(se všemi verši) K480. Nakladatel Mojmír Urbánek
v Praze (Hlávkv palác).

„Slovácké". 200 jednohlasných písní. Uspoádal Jan
Kunc. Vydal Adolf Perout v Mor. Ostrav. Cena 2 K,

vydání bez not 30 h. — Skladatel Jan Kunc, jenž vystou-
pil v nejnovjší dob opt se svojí velikou skladbou or-
chestrální a mužským sborem „Ostrava", touto novou
sbírkou 200 slováckých písní zavdí se nadmíru kaž-
dému milovníku zpvu. Slovácká píse je textov struná,

až balladická, naproti tornu její nápv svití a záí nevy-
stižitelným koloritem. Pi tom však stavba celku jest

úelná, pirozená a výrazná. Kuncovy Slovácké" vyko-
nají velmi mnoho, pispjí-li aspo ponkud k tomu, aby
eští lidé nauili se vážiti a cenitl si pokladu lidového
umní hudebního, jehož významu jsme si dosud jen málo
vdomi.

(Zasláno.)
P. T. pan

Jul. Janeek,
zodpovdný redaktor asopisu „Hudební Vstník".

Vaše Blahorodí!

Dovolte, abych v zájmu listu mé redakci sveného
podal naší veejnosti vysvtlení, týkající se zprávy v „Hu-
debním Vstníku", . 12., str. 2—3 uveejnné.

„Hudební Vstník" cituje poznámku v . 40. „Dali-
bora", ve které se praví : „ . . . pronikla na veejnost
zpráva, že plány divadla (týkající se pedstavení v Šárce)
zmaeny pemrštnými požadavky orchestru Národního
divadla." O té poznámce praví se v „Hudebním Vstníku",
že jest naprosto mylnou a nepravdivou.

O tom dovoluji si podotknouti následující

:

Pravdivost tvrzení, že pronikla na veejnos t

zpráva o pemrštných požadavcích orchestru Národ,
divadla, potvrdí každý len divadla, tedy také každý len
divadelního orchestru. Tím není ovšem eeno, že
ony požadavky byly vskutku pemrštny.
„Dalibor" prost konstatoval to, co proniklo na veejnost,
ale o požadavcích vbec nieho nepraví.

Pisatel oné poznámky v „Daliboru" se nijak nepo-
kusil rozhodovati, jsou-li požadavky orchestru Národ, di-

vadla pimeny ilí nic již z toho dvodu, žernu vbec
známy nebyly. Oficieln uvedl ve známost ony po-
žadavky orchestru (zvýšení honoráe z 10 K na 20 K),

teprve Váš ct. dopis ze dne 12. t. m., redakcí ochotn
v minulém (41.— 42.) ísle „Dalibora" uveejnný. To se
stalo tedy již po uveejnní oné pvodní poznámky v 40.

ísle „Dalibora".

Pan pisatel oné zprávy v „Hudebním Vstníku" uvádí —
mimochodem eeno — také mj úad kapelnický v sou-
vislost s mojí funkcí redaktorskou, a zde naprosto žád-
ného vztahu býti nemže, a tím poznámku v „Daliboru"
staví do svtla zcela jiného.

Opakuji proto znovu, že „Dalibor" naprosto se ne-
pokoušel o kritisování požadavk orchestru Národního
divadla.

Tolik dovoluji si íci na vysvtlenou v zájmu listu,

který by mohl býti poznámkou „Hudebního Vstníku"
uveden v podezení, že pináší vdom zprávy mylné a
nepravdivé, anebo že snad zaujímá stanovisko orchestru
Národního divadla nepízniv.

V dokonalé úct •

Rud. Zamrzla,

redaktor hudebního listu „Dalibor".

(Zasláno.)

Slavná redakce asopisu

„Dalibor"
v Praze.

V posledním ísle Vašeho váženého listu uveejnn
byl lánek, ve kterém prohlašuje p. Jul. Janeek, tajemník
Slovanské Hudební Unie v Praze, v zastoupeni orkestru
Národního divadla, požadavek tohoto pro další úinkování
v pírodním divadle v Šárce. Správa Národního divadla
má za svou povinnost poukázali k tomu, že požadavky
orkestru Národního divadla nejsou uvedeny ve Vašem
list zmínným pánem úpln. Orkestr Národního divadla
žádal totiž podáním ze dne 4. t. m. vyplnní následujících

podmínek:
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„1. V den, kdy v Šárce projektována bude bu zkouška
nebo pedstavení, budou íenové pidržováni pouze k je-

dinému výkonu a budou v týž den sproštni každé další

služby nejen v Šárce, ale i v Národním divadle v Praze
a nebude od nich žádáno, aby z jakýchkoliv dvod
podrobili se dvma výkon m.*)

2. Zkoušky v Šárce odbudou se v dob
od 8. hodiny ranní do 2. hodiny odpolední a
bude do této doby zapoítánias, jenž bud|e
nutný k cest tam i zpt. Zkouška snad déle
trvající budiž ítána i honorována jako
pedstaveni v pírod. Rovnž jest páním
lenstva, aby pedstavení v Národním di-
vadlepedcházejícípimo (veer) dopolední
innosti v Šárce, nemlodelšíhotrvání jak
do 10. hodiny a pípadná zkouška po dnu
innosti mimopražské aby odpadla.

3. Za jednotlivou zkoušku v Šárce obdrží každý len
honorá

šest korun,

za pedstavení
dvacet korun.**)

Mimoádné výkony, jako na píklad hudby za scénou,
na jevišti atd., budou honorovány zvláš dle obvyklé
sazby pi pedstaveních v Praze bez jakékoliv újmy na
shora uvedeném základním honorái.

Pi hudb inoherní obdrží zamstnaní lenové tytéž
honoráe jako pi opee v pírod provozované. Bude li

lenstvo již na cest a výkon — busi zkouška i ped-
stavení — bude z jakýchkoli píin, živelní
v to poítaje — zmaen, obdrží toto

polovici plného honoráe
jako odškodné."

Každý chodu divadelních prací znalý lovk uzná, že
vyplnním požadavk orkestru Národního divadla byla by
ochromena z valné ásti innost Národního divadla sama,
nehled ani ke ztrátám finanním. Kdyby správa Národ-
ního divadla na podmínky orkestru Národního divadla
byla pistoupila, nezstalo by totiž pi zvtšeném výdaji

a zkrácení doby pracovní a vybírání kratších pedstavení
pede dnem pedstavení v Šárce, bylo by nespravedlivo
nezvýšiti honoráe a neskytati stejné pohodli i jiným tle-
sm, hlavn sólistm a lenm operního i baletního sboru,
kteí mají o pedstaveních v pírodním divadle námahu po
pípad daleko vtší a musí býti za píinou pevleku a
líení mnohem díve a déle na míst než orkestr, dále
i jiným initelm, nebo vážená Unie zapomnla, že orkestr
sám k provozování opery, a zvláš opery v rámci tak roz-
lehlého jevišt, nestaí.

Pi takovém zatíženi je poádání divadelních pedsta-
vení v divadle v Šárce nadobro zmaeno nikoli samovol-
ností iditelství, nýbrž proto, že by píjem ani zdaleka
nekryl skutené výdaje, nekuli ztrátu utrpnou v Národ-
ním divadle odvedenim valné ásti obecenstva.

Bohužel požadavky len orkestru Národního divadla
mly vliv i na jiné pražské hudebníky, nebo když byli

požádáni, aby (za honorá 6 K za zkoušku, za pedsta-
vení 10 K a cestovné) obstarali kratikou hudbu v dra-
matu „Jan Výrava", úinkování odmítli z ohled na esko-
slovanskou Hudebni Unii.

*) lenové orkestru, kdyby úinkovali na p. v dra-
maté „Jan Výrava", v nmž jsou hudebníci zamstnáni
pouze v prvním djství, a to zcela nepatrným zpsobem
„za scénou", a jsou s tímto výkonem ped 5. hod. odpol.
hotovi i o pedstaveni, neku-11 o zkoušce, nesmli by
téhož dne již ve veerním pedstavení v Národním divadle
úinkovati 1

**) Dosud ml každý len orkestru honorá 6 K za
zkoušku a 10 K za pedstavení a cestu zaplacenu bez
jakýchkoli podmínek dalších.

Z té píiny byla správa Národního divadla nucena
opatiti hudbu pro inoherní pedstavení v Šárce silami,

které v Ceskoslovanské Hudební Unii nejsou a s ní styk
nemají.

Nížepsanému iditelství, když svého asu inilo re-
presentantm orkestru sdlení o zamýšlených operních
pedstaveních v Šárce a zpsobu jich honorování (za
zkoušku obvyklý honorá jako za odpoledni pedstavení,
za pedstavení samo pak dvojnásobný, jenž byl napotom
ješt o polovinu obvyklého honoráe orkestru a po nm
všem sborovým tlesm zvýšen), pánové odvtili, že teda
„pro první ti pedstavení se zavazují". Tu snažilo se
iditelství vysvtliti pánm ihned, že podle platné „In-

strukce" jsou prost povinni úinkovati na každém je-

višti správou Národního divadla ízeném za pouhou ná-
hradu cestovného a transportu effektú, je-li toto jevišt
pes hodinu od Prahy vzdáleno; že je to tedy od správy
ochota, tím významnjší, an nikdo nemá zkušenosti,
jak se finann celá vc utváí, už také svým vlivem na
návštvu pedstaveni v Národním divadle, pedevším ne-
dlních. A aby lenstvo orkestru vzalo na vdomí, že
správa, než aby mla na operní pedstaveni v Šárce snad
doplácet, radji od nich prost upustí a zkusí inoherní.

Proto, když po velikém umleckém úspchu prvních
tí pedstavení „Prodané nevsty" bylo všeobecn vyslovo-
váno pání po pedstaveních dalších, ale zlevnných, a
dokonce po pedstaveních zvláš levných pro dlnictvo a
studentstvo, nemohl se nikdo skutených pomr znalý
nadíti, že orkestr dotaz iditelství, je-li lenstvo ochotno
dále v Šárce psobiti, zodpoví nejen honoráovými poža-
davky stupovanými, zdvojnásobenými, ale dokonce poža-
davky i pracovní innost v divadle ješt ztžujícími idi-
telství sice svého asu doslechlo o výroku jednoho z pán
representant orkestru, že pro „pokraování" pijde orkestr

„ješt s docela jinými požadavky", ale že budou tak pe-
hnané, toho se opravdu nemohl nikdo nadíti.

Poukazovati i a ztráveni asu celých osmi hodin —

-

od 1 do 9 — je házením prachu do oí. Pedn šlo o ne-
dle, resp. dny svátení, kde v odpoledních hodinách jist
nikdo z pán nevyuuje a tudíž o nic nepišel. Nu, a výlet

do boží pírody za krásné pohody ješt nikdo soudný
nikdy nepovažoval za práci, kterou slušno zvlášt hono-
rovat. Ostatn z tch osmi hodin bylo ztráveno pi
opravdové práci — tak sotva 2 a pli A práce ta ne-

byla taková, aby se po ní musilo až do druhého veera
odpoívat. A tak asné se také k žádné zkoušce nevy-
jíždlo, aby za tím úelem nkdo musil v pedveer snad
už ped 10. hod. do postele. Vždy jindy také divadelní

práce zaíná pravideln o 9. hod. ranní. A že by po
zkoušce, ze které se úastníci vraceli brzy po polednách,
jako se ^stalo pi zkoušce na „Prodanou", nikdo nesml
býti toho dne divadelní prací zamstnáván? Pro?

Pan tajemník Unie janeek se pozastavuje nad tím,

že iditelství už dále s orkestrem nevyjednávalo, nýbrž
prosté lenstvo vývsem na erném prkn o skonení
operních pedstavení v Šárce a jeho píin vyrozumlo.
Jaké pak vyjednávání, když pánové vážn mínná slova

nebéou vážné? A jakoby právé erné prkno nebylo usta-

noveno k vyhláškám, všemu lenstvu platícím!

Tato vyhláška se netýkala pouze, orkestru, nebo
na pokraováni operních pedstavení v Šárce nebyl jen a

jen orkestr interesován.

Je s politováním, že orkestr, pro njž správa Národ-
ního divadla už tolik uinila a iní, má tak málo smyslu
nejen pro posláni ústavu, ale také pro jeho existenní
poteby. Nejprv musí pece moci existovat ústav, pak te-

prvé mohou být zlepšovány okolnosti jeho všechnch sou-
ástí.

Prosíce za laskavé uveejnní tohoto listu, zname-
náme se

s veškerou úctou oddaný

Gustav Schmoranz.

V Praze, dne 16. ervna 1913.
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Z HUMORU iBiigiJigi

Berlínský Tageblatt sdluje tuto pvabnou historku :

Když oekávána byla návštva bavorského prince vladae
v Darmstadt, mla se mu též zahráti njaká Galaopera.

Hledalo se, až se našla Adamova „Kdybych byl králem".

V posledním okamžiku se však darmštadští chytli za

hlavu, nebo se mluvilo veejné, že princ vlada bude ti-

tulem opery uražen. Místo této nešastné opery hrán tedy

Allesandro Stradella.

Ústav pro úplné vzdláni se
k operní dráze vDrážanech.
editel: Kapelník

pedstavení
se sbory

a orchestrem

Felix Petrenz,

LOHENGRIN

100. úplné operní

Opera o 3
dj. od Rich.

Wagnera

„Ústav pro vzdl. se k oper. dráze v Drážanech" jest

první a jediná škola, jež svým žákm každoro. zna. po-
et celých oper skýtá. Pv. techn. vyuov. se neudluje,
volná volba uitele, jm. udáno na div. plakátech. Pes 100

žák na pedních scénách ve výh. engag. Vstup kdykoliv.

Honorá 34 marky ms. (Žádné další vyd. pi vypra-
veni celých oper se sbory a orchestrem.) Prospekty
u p. Mojmíra Urbánka, Jungmannova 14, nebo
pímo od editelství: Drážany, Albrechtstrasse 41.

Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-
dává Franl. Surát, stavitel varhan, . Budjo-
vice, Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy
a ladní provádí svdomit za ceny solidní. etná
znalecká dobrozdáni po ruce, rozpoty a cesty
k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)

Ikolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,
koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A MM v Hradci Králové.

Nejdokonalejšl hudební nástroje ze deva i kovu.

1mTi _ i ll-LiÍL-É-MaJ_I-iJ_i-LLJ-B ^

11 w A m
fám ¥ m w$

AUG. FORSTER,
král. dvo. továrny V LDBAU v Sasku

V GEORGSWALDE v echách,
Založeno 1859. Zaloieno 1859.

AHr.FEtROF
HRADEC KRÁLOVÉ
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Skladby Jos. B. Foerstera
V UNIVERSAL-EDITION.

Pro klavír na 2 ruce:
U. E. . K
2816. Op. 47. Snni 2 40
2817. Op. 49. Rie vzpomínek 2 40
3331. Op. 73. Impresse 2 40

Repertoir Alfreda Grúnfelda a Gisely Sprlngerové.

Pro klavir na 4 ruce:
2654. Op. 7. V horách. Suita pro orchestr o tyech vtách 4 80
2812. Op. 44. Mé mládl, symphonický obraz 3 60

Provedeno s velkým úspchem v Hamburku, pražskou Filharmonii a ví-

deským Tonkíinstlerorchestrem.

3333. Op. 54. Symphonie IV. C-moll, pro velký orchestr 6 —
Vnována svobodnému pístavnímu mstu Hamburku! Zanechala optnými

provedeními hluboký dojem.

Pro housle nebo cello s prvodem klavíru

:

2655. Op. 10. Sonáta H-moll, pro housle a klavír 6

—

2813. Op. 45. Sonáta F-moll, pro cello a klavír 4 20
3887. Op. 88. Houslový koncert C-moll, pro housle a klavír 7'20

Hráno na tournée Jana Kubelika s pronikavým úspchem.

Pro zpv a klavír:

3332. Op. 60. tyl plín, nmecko-eské 2 40

1. Na loutnu. 3. Snilci.

2. Jarní den. 4. Ballada.

Z repertoiru komorního pvce Viktora Heima a j.

3330. Op. 69. Záivé dny. tyi písn, nmecko-eské 240

1. Záivé dny. 3. Noní útcha.
2. Snni. 4. Dom.

Klavírní výtahy s textem:
2657. Op. 56. Stahat mater, pro smíšený sbor, orchestr a varhany 3 60

Optovn provedeno se znamenitým úspchem v Praze, ve Vídni a jinde.

3117. Posvéceni noci, pro ženský sbor s doprovodem klavíru 2 40

2590.—91. Jessíka, komická opera o 3 jednáních dle Shakespearova „Benátského
kupce" od J. Vrchlického, s eským neb nmeckým textem po 14 40

Pipravuje se:

Sny jarni noci, 8 písni. Láska, 4 písn.

======== K dostáni ve všech hudebních závodech.
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Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafie" v Praze.
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Vychází každý týden. — Pedplácí se : na tvrt roku K 2-40, na pl roku K 4-80, na rok K 9-60, do ciziny

12 K i s poštou. Kdo nevrátí ti po sob jdoucí ísla, považován jest za odbratele. Pedplatné jest splatno

a žalovatelno v Praze. — Redakce a administrace: Praha II., Jungmannova t. . 14.

Redaktor: Rudolf Zamrzla. Roník XXXV. — íslo 45. V Praze, 28. ervna 1913.

ZDENK KNITTL:

DESET LET PVECKÉHO SDRU-
ŽENÍ MORAVSKÝCH UITEL.

Jedno decennium ! Jak pomrn krátká to doba
a co tu vykonáno ! Co myšlenek smlých, nikdy

ped tím netušených, stlesnno, realisováno za tch
deset rok ! Co vzpruhy dáno tvrcm pítomné li-

teratury sborové, co nových smr a cest odkryto

v reprodukci 1 A to vše, co konáno, konáno z isté

lásky ku zpvu a k hudb vbec, konáno z velké

hybné síly umleckého kréda. Nebylo nadjí na

hmotný zisk — jen obtí vyžadovala innost uitel-
pvc, a pece neochabnul zápal a vznt, pece sdru-

žení rostlo a roste stále. A jakž v tchto dnech,

kdy v djinném spatiu sdružení dospívá prvého

desítiletí, neradovati se tím více, ím více nadjí
možno skládati v desítku druhou? A jakž nevzpo-

menouti alespo ve strunosti té celé kulturn-um-
lecké práce, kterou vykonali v desíti letech mo-
ravští nadšenci?

Nejprve kousek historie: Pvecké sdružení mo-
ravských uitel vzniklo z chovanc kromížského
paedagogia v r. 1903. Sbor tento podtitulem „Ui-
telský dorost kromížského paedagogia" vystoupil

ješt téhož roku v Chrudimi, Pardubicích a Kutné
Hoe, všude s velikým, rozhodným úspchem. Dosud
ovšem bylo to sdružení volné. Ve spolek pod názvem
„Pvecké sdružení moravských uitel" ustavilo se roku

následujícího (1904), a tak zabezpeilo si další své

trvání. V té dob zahájeny koncerty po Morav a

echách. Prvý koncert v Praze byl 24. dubna 1905.

•Moravští uitelé-pvci vytkli si za úkol osvžiti

stále a stále hynoucí zpv sborový a vzbuditi zájem
pro jeho ušlechtilost. Užší snahou jejich v tom ohledu

bylo, uiniti schopným stávající mužský sbor, jak po
stránce technické, tak i po stránce výrazu vnitního,

slohové istoty, k cílm nejvyšším. Slibný zaátek
v této dráze, jist ne snadno vzestupné, uinn Kíž-
kovského „Utonulou" — po stránce dramatické,

vnitní, a téhož autora „Darem za lásku" — po
stránce technické, vnjší. Po tchto obou teprve sá-

hnuto ku Smetanov ojedinle velkolepé „Písni na
moi" a konen i ku sborm moderním, z nichž

pojaty v program sdružení sbory Nebuškovy a Su-
kovy.

Studium samo ovšem vyžadovalo námahy pímo
nadlidské. lenstvo spolku — padesát uitel morav-

ských — rozptýleno jest totiž po všech koutech Mo-
ravy, a sjíždí se každých trnáct dní do Perova ku

spoleným zkouSkám. Mstská rada tamní k úelu
tomu propjuje místnost, otop a svtlo. Zkoušky —
nikdy ne mén než jednou za msíc, jsou vždy v so-

botu veer a celý den v nedli. Pro pohodlné

smrtelníky zkoušky tyto nejsou — úmornost jest

stžejní vlastností jejich. Sobotní zkouška zaíná
o pl osmé veer a konívá zpravidla v jedenáct

— i o plnoci. Zkoušky tyto nejsou zábavou, nýbrž

opravdovou duševní prací. A tu oceníme tím více,

povážíme-li, co pedcházelo : celotýdenní vyuování
až do poslední chvíle, kvap na dráhu, cestou nepo-

hodlí — ba, i nepohoda. Za takových okolností p-
stovalo se — a pstuje — isté umní! Co lásky

k nmu je tu zapotebí ! A vru, jen ta láska, spo-

jená s železnou vlí lenstva i jeho vdce, zmohla,

že hlasová i hudební schopnost pvc napjata do
krajní míry, vytžena zcela, a že sdružení uitel
moravských rostlo stále až ku dnešnímu, tak vyso-

kému stupni umleckého svého vývoje.

Pvecké sdružení uitel moravských nejprve za-

poalo adu svých úspch ve mstech své vlasti.

Rok 1904 v tabulce pehledné, vydané ku slavené-

mu jubileu, vykazuje již osm moravských mst, kde

bylo koncertováno. Rok 1905 rozšiuje slávu a dobré

jméno pvc pes Pardubice do Prahy, prosinec té-

hož roku znamená prvý úspch eského sdružení ve

Vídni. Následující rok, 1906, stoupá z desíti absol-

vovaných koncert na dvacetsedm a odvádí pvce
za hranice vlasti na tournée Nmeckem. Mnichov,

Norimberk, Lipsko, Berlín a Drážany jsou tu djišti

úspch a nadšeného pijetí. Roku 1907 optn zá-

jezd do Lipska i Drážan s novými ohromnými
úspchy. Také na slovanský jih obráceny kroky té-

hož roku a koncertováno v Záheb i Lublani. Rok
píští — 1908 — znamená nejvtší umleckou cestu

sdružení do Francie, kde koncertováno ptkráte

v Paíži a jednou v Nancy. Od roku 1909 vnuje
se moravské pvectvo tém výhradn umleckým
tournée po vlastech eských. V roce 1911 poet
koncert dokonce dosahuje úctyhodné íslice 32, rok

1912 pevyšuje i tento poet novými 41 koncerty

a zavádí moravské uitele znovu za hranice do Mni-
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chová, o dva msíce pozdji pak do Uher, kde Bu-
dapeš, Ráb a Prešpurk jsou koncertními zastávkami.

Do ervence r. 1913 pak stoupá poet všech absol-

vovaných koncert na dv st.

Než — dosti suchých dat historických a statisti-

ckých — obrafme radji zetel k repertoáru, který

Pvecké sdružení moravských uitel si za tato leta

osvojilo a kterým rozhlaholilo koncertní sín domova
i ciziny. V celkovém potu obsahuje program sto a

osm sbor. Jest sestaven úeln a vyrstá ze základ
starší sborové literatury až po vrcholné vymoženosti

tvorby nejmodernjší. Jedno vyrstá tu z druhého.

Program sestavován jest ovšem nikoliv náhodn, ný-

brž po dkladné umlecké rozvaze. Hlavní zetel

ovšem obrácen jest ku literatue domácí. Tuto stránku

repertoáru zvlášt jest zdrazniti. Ovšem, literatura

domácí není tu snad zastoupena dle plodnosti nebo
dobového významu toho nebo onoho skladatele sbo-

rového, nýbrž dle skutené hodnoty, ceny dl k re-

produkci vybíraných. Tak píkladn jeden z nejplod-

njších kdysi skladatel sborových, Karel Bendi, za-

stoupen jest jediným sborem, kdežto Josef Suk v re-

pertoáru sdružení representuje se sbory jedenácti.

Smetana i Dvoák mají po tyech, Novák šest, Fi-

bich jeden, Foerster ti, Nebuška ti sbory. Malátova

tvorba pvodní nezastoupena vbec, za to jeho úpravy

národních písní osmi ísly. Moravští skladatelé: Ja-

náek pti, Kížkovský rovnž pti, Kunc tymi,
Nešvera dvma sbory jsou uvedeni. Z dalších : písn
národní v úpravách Pallových, Pokorného a Poláka
tvoi tém desítinu celého repertoáru. Ostatní skla-

datelé eští starší i mladší zastoupeni jsou vždy jed-

ním sborem. Jsou to : Drahlovský, Chvála, Jindich;

Klika, Knittl Karel, Mrázek, Musil, Neumann, Ostril,

Picka, Piskáek Adolf, íhovský, Tovaovský, Vadí
a Vendler. Ovšem tímto rozsáhlým výbrem sborové

literatury domácí není zatlaena tak zúplna do po-
zadí tvorba cizí. jest zastoupena rovnž etnými
sbory nejpednjších autor a dopluje tak program
sdružení.

Je snad — i po suchém výtu pedchozím —
dosti jasno stanovisko, na nmž stojí vdce pve-
ckého sdruženi moravského pi výbru prací, ure-
ných ke studiu: Voliti jen díla umlecky cenná, bez

ohledu na plodnost i stáí i oblibu autorovu. A
totéž písné mítko umlecké jest vlastním i celému

studiu sbor vyvolených, celé reprodukci. Nepijde
na to, že se zpívá, ale jak se zpívá — tof jakýmsi

zjevn skrytým heslem celého vnjšího konání. Heslem
ist umleckým a povzneseným. Moravští uitelé

byli prvními, kdož ve smru svém heslo toto reali-

sovali. Bylf sborový zpv sice v národ eském ode
dávna doma a na výši dokonalé — vzpomínáme jen

„Hlaholu" pod vdcovstvím K. Knittla — ale pece
jen obrat, který v reprodukci zpsobili moravští ui-
telé, jest píliš markantním, než aby nevolal po za-

znamenání. Že tento obrat k novým cestám a sm-
rm reprodukním byl možný, zpsobila skuten
vysoká intelligence pvectva, která každého jednotli-

vého pvce sborového postavila na roven orchestrál-

nímu hrái, své vci dokonale znalému ; tím ovšem

zpsoben zdánliv nepochopitelný zázrak, že sezpí-

vány skladby, na pohled v partitue vbec nepro-

veditelné. Pvci moravští neznají obtíží intonaních,

rytmických nebo dynamických. Jsou tlesem stojícím

na výši situace — vedle této technické vysplosti

i svojí duší, prolnutím zpívaného. To ovšem první

jest zásluhou dirigenta prof. Vácha.
Jest na jev, že zvýšení reprodukní úrovn t-

lesa sborového vtisklo i nový ráz — do znané
míry — i celému dnešnímu tvoení pro sbor. Dnes
píší skladatelé ve slohu tak komplikovaném, že by
ped tmi desíti lety každý provádní takových sbor
za nemožné byl prohlásil. Moravští uitelé však

první u nás dokázali, že obavy takové byly by bez-

podstatnými, a že autor mže klidn klásti na tleso

sborové požadavky orchestrální.

Vyrstalo by v pojednání neobyejného rozsahu,

kdybychom chtli rozebírati dále a šíeji tyto vlivy,

jist blahodárné, které mli autoi na pvectvo a na-

opak. Jisto jest, že podailo se moravským pvcm
za tch prvých deset rok opravdu uschopniti se

k cílm vyšším, jak si byli za úkol vytkli. Ocenní
a všeobecné uznání této snahy a jejího krásného,

ušlechtilého výsledku mže býti vedle vlastního sebe-

vdomí vykonané práce nadšeným tmto prkop-
níkm pokroku nejsladší odmnou

!

Dokonalost, na jejímž stupni mysliteln nejvyšším

dnes moravské sdruženi stojí, charakterisovati, jest

nesmírn tžko. Celá ada kritik, posuzujících

jednotlivé výkony jeho, snažila se slovy vystihnouti

to, co zachvívá jako dojem celým nitrem pi po-

slechu zpvu. Zdá se mi, že nikomu nepodailo se

dosud vystihnouti toho dojmu, a také se asi nepo-

daí. Ale pece uvedu alespo slova Emanuela
Chvály, jimiž dokonalost moravského pvectva cha-

rakterisuje

:

„To, co skýtá Pvecké sdružení moravských

uitel, je tak vynikající a pekvapující, že má se

okázale vyznamenávati. Již ideální sladnost tohoto

sboru o sob jest pedností, z níž vyvrá vzácný

úin. tyhlas tak bezvadný a jednolitý, pednes
tak živý a temperamentní, tak dokonale disciplino-

vaný co do pesnosti rytmické, tak plastický v od-

stínní a tak vytíbený v uplatnní zpívajícího slova

a pi tom té lahody a sytosti zvuku, v kterém není

tónu nemístn piosteného, pepjatého, zdrsnného,

neuslyšíme hned tak. Specialitou tohoto sboru je

pianissimo, jež v unylém šeptu nese se prostorem,

že dech se pi tom tají. Ani nejlepšl orkestr nedo-

vede nuancovati jemnji a šetiti pii tom zvukového

krásna, jak dje se zde."

Uzavírám jubilejní sta. Uzavírám ji ješt kon-

statováním, že Moravští uitelé byli (po nkdejším
zájezdu plzeských pvc s Norbertem Kubátem do

Paíže) prvními, kdo eským zpvem podmanili ci-

zinu. A by po ase mli hojnost následovník, byf

i povstal jim v „Pveckém sdružení pražských ui-

tel" rovnocenný konkurrent, pece primát ušlechti-

lého snažení a vzniku myšlénky vdí náleží jim a

jím zstane. A leta budoucí jist ve vývoji dokona-

losti jejich budou novým crescendem. Jest toho zá-
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rukou celý dosavadní vzrst pveckého tlesa mo-
ravského, jest toho zárukou nevysýchající pramen
nadšení lenstva jeho, jest toho zárukou vysoká in-

telligence a neúnavná píle dirigentova. A pro ta

budoucí leta, pro nový vzrst, k sláv eského
umní, budiž Vám, pvci, povždy uvdomným
heslem : Ku pedu, zpátky ni krok

!

Dr. VÁCLAV PLAEK:

JOSEF PALEEK.
Píspvek k djinám eské opery v r. 1865—1870.

(Pokraování.)

0 popularit jeho svdí pak již i ta okolnost,

že byl hojn vyhledáván i poadateli všech možných
koncert, jimž pi roztomilosti své povahy nedovedl

nikdy odepíti úinkování; a tak lze i v tomto roce

slyšeti umlce tu na koncert konservatoe, tam na

„Concertu spirituel", onde opt na koncert ve pro-

spch sirotince vlašské kongregace, v koncert ve

prospch bezplatných obd pro techniky, k opatení

bezplatných obd chudým žákm pražských vyšších

gymnasií, a posléze opt na obvyklém vánoním
koncertu „Jednoty hud. umlc" v „tveru roních

poasí" od Jos. Haydna.

1 následujícího r. 1867 ml Paleek v lednu jako

obvykle svou benefici. „Nár. Listy", upozorujíce na

ni v pedbžné zpráv, poznamenaly : „Však nejen

pro požitek umlecký („Život za cae" od Glinky),

nýbrž aby osvdilo optn, kterak zná vážiti s*

ušlechtilých snah beneficiantových, obecenstvo naše

zajisté navštíví pedstavení co nejhojnji." A po be-

nefici napsaly (6. ledna): „Mezi sólisty sluší tenkráte

na prvním míst jmenovati p. Paleka (Susanin). Citu-

plný jeho zpv ml pravdivý umlecký ráz do sebe

a zejména byl jeho dozpv v pedposledním jednání

nejzdailejšiho umlce hoden." —
Paleek, našed nový obor své psobnosti v ko-

mických rolích, pstoval nyní tyto znan ; ale i správa

divadla vidouc, že jest umlec v tchto rolích zna-

menitým magnetem pro návštvu divadla, uvádla
podobné hry hojn na scénu. Jest jisto, že i Sme-
tanov „Prodané nevst" dopomohl Paleek svým
Kecalem k astjším reprisám a k znanjší oblib

v obecenstvu, akoliv i ostatní úlohy byly znamenit
obsazeny. Tak zpíval Jeníka Lukeš a nebylo snad

jediného pedstavení, aby si bylo obecenstvo nevy-

žádalo opakování slavného jejich duetta. Že pak Pa-

leek stále v oboru tom pokraoval, toho svdectvím
jsou kritiky všech denních list. Pi jedné lednové

reprise napsaly „Nár. Listy" (23. ledna): „Mezi úinku-
jícími opt vynikal p. Paleek jak výteným roz-

marem, tak zpvem zdailým. Pedstavení pítomen
byl skladatel polský, p. Moniuszko, jenž zpvohru
tuto chce uvést i na divadlo polské."

Téhož roku provedl umlec ješt jednu roli ko-

mickou z pvodní operní tvorby, která mu pinesla

nový slavný úspch a získala novou popularitu ; a sice

Janka v Blodkov opee „Ve studni", o které se

kritiky, a byla zdailá, píliš nerozepisovaly. „Janek",

psala „Politik" (20. listop.), „nemohl najiti lepšího

pedstavitele nad p. Paleka, jenž pvecky i herecky

dal této partii, ostatn vdné, v nejuspokojivjším

stupni vše, co bylo možno. Líbil se tak velice, že

jsa bouliv volán a potleskem vyznamenáván, musil

se odhodlati k opakování nkterých zvlášt vyni-

kajících ísel."

Ale i v cizích komických rolích inil Paleek
stále potšitelnjší pokroky. Tak se velice líbil jeho

Van Bett v „Caru a tesai", a zvlášt vynikly jeho

postavy „rytíe Farlafa" v „Ruslanu a Ludmile" a

„Leporella" v „Donu Juanu". „Politik" pochválila

(19. února) Farlafa a dokazovala na nm povolání

umlcovo pro obor buffový; kdežto „Nár. Listy"

napsaly : „S pojmutím Farlafa nemžeme nikterak se

spáteliti, nepochopujeme, jak pi úloze té p. Paleek
mohl pejiti na pole komické. Není v celé úloze

k takovému pojmutí ani jediného dvodu; zbablství

mže arci býti komickým momentem, avšak jen

tenkráte, zakládá-li se na duševní obmezenosti . . .

takový lovk nemá tak nevinný humor, jak v nj
upadá p. Paleek v rondu (F. dur) v 2. jednání,

které má v kontrastující té veselosti, v bezmírném
tom výbuchu smyslné vášn spíše cosi démonického."

Za to Leporello byl pijat souhlasn s nadšením.

„P. Palekovi se Leporello jak náleží povedl", sou-

dily „Nár. Listy" (11. bezna), „a on touto rolí svj
repertoir vskutku obohatil." „Pan Paleek byl skvlý
Leporello. Arii pe Elvirou v prvém akt poal
zvlášt krásn a obdržel nejživjší pochvalu." („Po-

litik" 11. bezna.)

Rovnž jako Basilio v „Lazebníku" slavil triumfy.

Novým byl dále jako sergeant v „Sládku Preston-

ském" a „osvdil nanovo mnohostranný svj talent

v míe pekvapující, neb spojuje ušlechtilý, vždy
v mezích umleckých se pohybující zpv s karakte-

ristickou, nikde nepehánjící hrou." („Nár. Listy"

27. bezna.)

Dále se objevil prvn v pvodních eských zp-
vohrách „Švédové v Praze" od Škroupa, „Draho-
míe" (Kruvoj), a pak ve starší své roli komtura

v reprise Šeborových „Templá".
Ve starších svých rolích jevil se pvec umlecky

stále vzestupn. O jeho komthuru z „Židovky" na-

psala „Politik" (13. srpna): „S velikým zadostiui-

nním poukazujeme u tohoto mladého umlce na ná-

padné známky chvalitebné snahy umlecké, a prohla-

šujeme, že souhlasíme se znanou pochvalou, kterou

obecenstvo p. Paleka zahrnulo. Kde pochvala p-
sobí povzbudiv a vede k pokroku, tam jest zcela

na míst a proto oprávnná. " Po listopadové reprise

„Kouzelné flétny" psaly „Národní Listy" : „Krásný a

potšitelný pokrok, jímž se p. Paleek neustále k cíli

nejvyššímu bée, jevil se opt v jeho „Sarastru" co

nejpíznivji. Nabyl k této úloze nejen vtší klidno-

sti a mužnosti, než i vážnjšího rozhleiu umle-
ckého."

Nejvtšího však úspchu dosáhl Paleek toho

roku Mefistem ve „Faustu a Markétce". „Pan Pale-

ek má všecky prostedky k tomu", napsala „Poli-

tik" (26. ervence), „aby tuto úlohu ešil nejvýte-
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njším zpsobem a vtiskl svému podání pee mistrov-

ského vzoru. Pípadný hlasový materiál, zcela pkná
technika, život gest, a naprosto podaená hra, slibují

jeho podání pro nedalekou budoucnost významné
úinky." A jindy: „Mefisto p. Paleka utváí se vždy

více v tak eminentn, intensivn slavné podání, které

již nyní odpovídá v nejvyšším stupni nejpísnjšfm ná-

rokm, a jsme pesvdeni, že se mladý, snaživý

umlec brzo k dalším nuancím propracuje a jejich

úinek ješt více bude stupovati ..."

Téhož roku stala se v divadle píhoda, která zvý-

šila znan popularitu pvcovu i mezi obecným li-

dem, jenž umní vbec neholdoval. V 15. ís. Bará-

kovy „Svobody" ze dne 25. listopadu nachází se

0 tom zajímavá poznámka. Barák tam píše: „eský
operní zpvák p. Josef Paleek odsouzen jest c. k.

policií k pokut jednoho zl., jelikož co Basilio

v opee „Lazebník sevilský" ekl, že má hr. Alma-
viva doma flašinet, na který hraje . . . hymnu. An
ped slovem „hymnu" ješt nco Bartolovi pošeptal,

má c. k. policie za to, že myslil na „ruskou" hymnu
a tudíž následovala pokuta."

Akoli v jiných listech není o tomto extempore

Palekov zmínky, musilo se pece o nm déle ho-

voiti, nebo se Barák k píhod v lednu následují-

cího roku vrací slovy : „Na eském divadle v Praze
trestají se herci a zpváci i tehdáž, kdy podle zdání

policejního komisae nco extemporovat — snad

chtli!"

K nejslavnjším letm Palekova pobytu u eské
opery patí rok 1868, jenž zanechal tklivé stopy

1 v jeho soukromé korespondenci, a kdy k slavnému
již pvci a svtovému umlci obracela se pozornost

cizích velkých operních scén. Paleek stoupal zá-

vratn nejen v oblib u svých krajan, ale vábil

k poslechu i zástupce a iditele cizích divadel, kteí

se o jeho umní vyslovovali enthusiasticky. Nebylo
tedy divu, že se mu dostalo v lét 1868 nabídky

engagementu do Dvorní opery vídeské, kdež ml
požívati trojnásobné gáže, než jakou ml dosud u e-
ského divadla. Ale Paleek odmítl. Slova, jimiž toto

své památné a slavné odmítnutí do Vídn provázel,

stala se okídlenými, a proslavila ho rázem po celém

eském národ, povýšivši ho na prestol národního

hrdiny. Vc samozejmá, již považoval sám umlec
za píkaz svého národního citu a na kterou nekladl

zvláštního drazu, nekoketuje ani s nacionalismem,

ani nehraje si s city davu za .úelem získání ješt

vtší popularity, — byla mu sotva procitlým náro-

dem kladena za veliké hrdinství a zásluhu, a od té

doby byl Paleek všeobecn znám nejen jako veliký

umlec, ale i jako uvdomlý národovec, pohrdnuvší

pro vlast znaným ziskem.

„eská Thalia" v II. ron. . 15. oznámila : „Pan
Josef Paleek, len opery eské v Praze, obdržel od
Dvorního divadla vídeského nabídnutí k engage-
mentu s trojnásobnou gáží, jakou požívá u divadla

eského. Pan Paleek nabídnutí to ale nepijal, od-
povdv v ten smysl, že ctižádosti jeho úpln do-
staí, vnovati síly své vlasteneckému ústavu eskému.
Kéž by všichni umlci takto smýšleli!" „Kvty"

(. 33., 13. srpna) pinesly k té píležitosti podo-
biznu Palekovu od K. Maixnera a velký životopisný

lánek, jehož úvod zaslouží, aby tuto byl reprodu-

kován, nebo nic tak nemže osvtliti nadšení v ná-

rod z inu Palekova a tehdejší pomry : „Nedávno
etli jsme v denních listech, že Josefu Palekovi bylo

nabídnuto z operního divadla vídeského engažování
s platem, jenž tikrát pevyšoval gáži jeho pi di-

vadle eském. Paleek na to odpovdl, jeho ctižá-

dosti že dostaí postavení pi eské opee. Umlec
Paleek osvdil se povahou, osvdil se národov-

cem, a umlec Paleek zapsal se tím v trvalou pa-

mt obecenstva eského. Tím representuje Paleek
nesmírný pokrok v uvdomlosti eského umlce.
To není již zpvák, jenž hlas svj považuje za zboží

na trhu, za zboží tomu prodajné, kdo za n více dá

.

To není již zpvák, který k vli vyšší gáži stane se

pobhlíkem a za vtší plat dá se najmouti dnes

Turkovi, aby zejtra za pídavek pešel teba k ciká-

nm. To není již zpvák, který za peníze odejde

teba k zdejšímu nmeckému divadlu, by by i vdl,
že naše divadlo tím uvede v nesnáze nejvtší. To
jest zpvák, který zná cenu svého umní a cenu

svého národa a jehož nejvyšším úelem jest, umním
svým sloužiti svému národu, jeho povznesení obto-
vati sebe, celého, bez výminky." „Národní Listy"

(24. ervence) psaly: „Tento píkladný in ryzího

vlastenectví jest zajisté úkazem velmi vzácným i bude
navždy zaznamenán co jeden z nejušlechtilejšfch in
doby naší ! Všechna est takovému smýšlení a jed-

nání!"

Šlechetný in Palekv skuten bleskem pro-

nikl celým národem, jenž byl stále a stále nadšen

tím, že se konen nalezl i umlec divadelní, jenž

pro smýšlení vlastenecké pohrdl hmotným prosp-
chem. Spolky pvecké pedhánly se nyní ve jmeno-

vání umlce estným lenem a divadelní ochotnici

z Lomnice nad Popelkou zaslali Palekovi telegram :

„Vnovati síly oslav vlasteneckého ústavu, to vám
úkolem nad hmotnou odmnu mimo vlast. Slovy

tmi osvdil jste se být zdárným synem národa,

kterémuž divadelní ochotníci lomnití provolávají

.Sláva'
!"

Ale i divadelní a koncertní agenti jiných národ
obraceli již zraky své k umlci Palekovi. Tak teme
v „Nár. Listech" již ped nabídkou vídeskou (4. er-
vence tuto zprávu: „Pozvání do Ruska. lenm e-
ské opery zdejší, pp. Lvovi a Palekovi, dostalo se

z Moskvy estného pozvání, aby v koncertech vy-

stoupili pohostinsku v divadlech jednotlivých elnj-
ších mst posvátné Rusi."

Toto pozvání bylo umlci pijato a vystoupení

uskutenilo se v budoucím roce se skvlým výsled-

kem pro Paleka, o emž bude ješt uinna
zmínka.

Vlastenecký in Palekv ml však i vliv na

druhou jeho benefici toho roku (1868), uiniv z ní

všeobecný, mohutný projev lásky všech vrstev ná-

rodních k milovanému umlci. Nco podobného, jako

byla tato druhá Palekova benefice z r. 1 868, nevi-

dlo dosud eské divadlo, a projevy lásky, nadšení
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a uznáni stupovaly se toho památného veera u vy-

tržení.

Slavný ten den pro Paleka nadešel dnem 6. listo-

padu 1868. „Nár. Listy" oznámily jej zprávou: „Pan
Josef Paleek, velenadaný a piinlivý len eské
opery naší, vyvolil si k benefici své pravzor komi-
ckých oper, „Figarovu svatbu", která pohíchu až

dosud na repertoiru eském scházela."

ie3ti£»!i8Í!jJ3 DIVADLA (gjltglljgj

NÁRODNÍ DIVADLO.

U píležitosti pohostinských her Otakara Maáka
znovunastudován byl v ásten novém obsazení Masse-
netv „Werther". Pro velkokvtou, citov sladkou lyriku

nedávno zesnulého mistra má Karel Kovaovic hlu-

boký smysl a dovede povznésti všechna krásná místa
bohaté partitury. Dramatitjší místa opery vystupují pod
jeho rukou v plné své výbušnosti a roztoužené kantilény
scén lyrických sálají erotikou. Hostující práv svrchu
zmínný tenorista ítal partii Werthera ode dávna k svým
nejlepším. Dosud disponuje vším, eho postava Goethov-
ského hrdiny žádá jak po stránce vnitní povahy, tak
1 pvecké reprodukce. Maák ovládá sted svého hlasu
velice bezpen a piano jeho mkce zní. Tím již dobývá
si úspchu v melických zpvech, které nad to dovede
prohátí opravdovou citovostí. Pvec má však i dosti

dramatické vervy i hlasových prostedk ku zdolání
vzepnutjších míst opery, a již jsou to místa zevn dra-
matická i vnitními boji a meditacemi vyzvednutá. A tak
možno Maákv výkon ve „Wertheru" poítati prozatím
k nejlepšímu, co po dvouletém pobytu v cizin, opt se
navrátiv, ve skutek uvedl.

Novou Lottou byla piBogucká. Rovnž blízka
svými hlasovými i hereckými prostedky této roli. Jen
mén tremola v hlase a více srdené hejivosti v ped-
nesu nebylo by tu na škodu. Zdatn si vedla i sl. M 1-

i o v s k á, poprvé jako Žofie. Ve výškách rovnž dlužno
býti na stráži a nedopustiti tremolování Pan Vávra
byl dobrým Albertem. Ostatní celek pkn sladn.
„Werther" ml pi dom úpln vyprodaném úspch pre-
miérový. Zdenk Knittl.

mmmm kritika n

Hudební píloha „Zlaté Prahy" ís. 6-9. J. N. Po-
láka „Gavotta" jest skladbika myšlenkov jemná,
graciesniho rytmu, rázu dosti archaisujícího. Téhož autora
„Tanec pastevc" k Shakespearové „Zimní pohádce" pi-
bližuje se zjevn, patrné také zúmysln klassicismu. Me-
nuettový rytmus je pkn vystižen, rovnž i harmonický
podklad dobe se vyjímá. — Jana Maláta „Hanaka",
ukázka to z cyklu „Dvy slovanské" nese pln stopy
autorovy charakterisaní schopnosti, tolikráte již ocenné,
a rovnž i znalosti všeho lidového. Harmonická výstižnost
druží se zdárn k melodické svžesti, která jest znakem
Malátova péra. — Beneš Griinwald ve své „Lesní
tni" ukázal smysl pro poetické naladní, citem dýšící,

pro lyrismus nevtíravé sentimentality. Skladba invenn
zajímavá. — Erna Košál? „Vise" jest piegou dobe
vystihující svj název. Nálada, vsuggerující cosi mysti-
ckého, psobivé promlouvá. — Myšlenkov pikantní, in-

venn bystrá i rytmicky svží jest druhá, k „Visi" pi-
pojená skladbika „Flirt". Zd. K.

Odebírejte o rozšiujte .Daliboru'!

Pí PEHLED REVUI Bl
Rheinische Musik- und Theaterzeitung. XIV. roník

ís. 23/24. Dr. Gerhard Tischer: Životnost a význam po-
rýnských slavností hudebních. — Karel Hasse : Reger,
Schillings, Strauss a nmecká symfonická hudba. — Gerh.
F. Wehle: Karl KSmpf. — Dr. Honn: Busoniho „Volba
nevsty" v Mannhe mu. — Dr. Gerhard Tischer: Z hu-
debních slavností v Jen. — Zprávy. — Divadelní a hu-
dební posudky z Kolina, Brém, Koblenze a Dortmundu. —
Malá koncertní kronika. Adressá.

Hudební Obzor. Roník I. ís. 6—7. Richard Wagner,
jubilejní vzpomínka. — Boh. Kašpar : O právu štolovém
iditele kru. — Beseda brnnská a komorní hudba. —
Ida Urbánková : Nástroj pvecký III. — Koncerty a di-

vadla. — Ochotnický ruch. — Hudba církevní. — Obzor
sociální. — Knihy a hudebniny. — Rzné zprávy.

PIANA A MANINA
nejlepších firem se zárukou

za ceny nejmžší

prodává

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel

v PRAZE, Hlávkv palác.

Hudební Obzor. Roník I. ís. 8. Jos. Rich. Rozkošný f.— Ida Urbánková : Nástroj pvecký IV. — K. Budík

:

Divadlo moravských mst. — líoncerty a divadla. —
Rzné zprávy. — Listárna.

Vstník pvecký a hudební. Roník XVIII. ís. 5.

Sokolstvo — pvectvo. — Jubileum zpváckého spolku
„Lukeš" na Smíchov. — Phc. K. Scheuba: Smíchovský
„Lukeš" 1863—1913. — eská tvorba sborová. III. J. .
Drahlovský. — A. Miessler: Pamatujte na „Kaufmannv
fond". — II. eský festival. — Naše innost. — Rzné
zprávy. — Hudba a literatura. — /.

KONCERTNÍ RUCH jgi;igj;igi

Choce. Koncert pvecké župy Fibichovy v nedli,
29. ervna na oslavu 501etého trvání zpváckého spolku
„Zvukobor" v Chocni. Poad : 1. Dvoák: „SJavnostní
zpv". Smíšený sbor s prvodem orchestru. (Župa. Di-
rigent p. Ant. Vendl z Pardubic.) 2. Chvála: „Nejnovjši
písniky". Dámský sbor. (Ludmila, Pardubice. Dirigent
Vendl.) 3 Malát: „Národní písn", a) Povz ty mn,
hvzdiko má! b) Mj zlatý Honzíku. Smíšené sbory.

(Slavoj, Chrudim. Dirigent p. J. Musil.) 4. Vendler : a) Jen
jedinkrát, b) Nehnvej se. Dámské sbory. (Neptalím, Ho-
lice. Dirig. sl. R. Holubová.) 5. Pokorný: „Slovenské
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písn". Mužský sbor. (Pernštýn, Pardubice. Dirigent

Vendl.) 6. Hnilika: „Babika". Smíšený sbor. (Lukeš,
Ústi n. O. Dirigent p. Fr. Spindler.) 7. Bendi: „Pilétlo

jaro". Smíšený sbor. ^Otakar, .Vysoké Mýto. Dirigent pan
Frant. Frank.) 8. Sládek: „eská píse". Mužský sbor.

(Slavoj. Dirigent p. J. Poslt.) 9 Marhula: „Kytice va-
lašských písní*'. Smíšený sbor. (Zvukobor. Dirigent p. V.

Gregor.) 10. Kubát: „Slavnostní sbor". Mužský sbor.

(Župa. Dirig. p. Vendl.)

Kladno. Koncert místního odboru „Národní jed-
noty Severoeské" na Kladné dne 2. ervence t. r. za
spoluúinkování „Kladenské Filharmonie", p. Frant. Ziky,

iditele carské konservatoe v Orle a Richarda Ziky,

absolventa téhož uelišt. Po ad: 1. Kalinnikow : Sym-
fonie . 1. (1. Alleg o moderato. 2. Andante commoda-
mente. 3. Scherzo. 4. Finále.) 2. Vieuxtemps: Veliký koncert
E-dur pro housle s prvodem orchestru (I. vta). 3.

A. Spendiarow: Krimské popvky. (1. Air de Danse. 2.

Chanson élégique. 3. Chanson á boire. 4. Air de Danse
„Kaifarma". Dirigent p. F. Zika.

Tábor. Duchovní koncert Hlaholu a Hudeb,
spolku v nedli, 29. ervna t. r. v dkanském chrámu
Pán : Dvoákovo Stabat Mater. Sola : sl. Kotláova a
Burešova, pp. Prinke a Ktihn.

j§||í|ijjgj RUZNE ZPRÁVY I teti

* Hudební kritik „asu" v úhrnném referát o Sme-
tanov cyklu letošním postrádá chronologické seadní
jednotlivých oper dle jich vzniku. Jsme pesvdeni, že
celý dramatický odkaz Smetanv dodnes již tak se vžil

všemu lidu, divadlo navštvujícímu, že není již zapotebí
každoron pi jarním cyklu znázorovati znovu chrono-
logickým poadem provozovaných oper vývojovou linii

díla mistrova. Cítí-li pan kritik „asu" ovšem pro sebe
toho potebu, pak nezbývá než projeviti jeho znalostem
nejhlubší soustrast. — Týž kritik v témže referát kon-
statuje o „Prodané, nevst" v cyklu, že bylo na ní pece
jen patrno, že v Šárce trochu zdivoela. Kdo zmínné
pedstavení „Prodané nevsty" pozorn poslouchal, ví,

že došlo-li na nkolika mistech k nepatrné celkem ne-
shod mezi scénou a orchestrem, byl toho píinou ho-
stující pan Maák, jenž partii Jeníka dlouho již nezpíval
a tu a tam se rhytmu i tempu odchýlil. Jinak ensemble
domácí nedal nijak znáti to šárecké „zdivoení". A — pan
Maák pece v Šárce nezdivoel?

* eská hudba v cizin: Dvoák: Symfonie d;
Aachy. — Dvoák: Violoncellový koncert; Paul Griim-
ner, Berlin. — Dvoák: Ouvertura „V pírod"; Bonn.
— Dvoák: Humoreska; Bassermann, Herford. — Dvo-
ák: Dumky; Eutin. — Dvoák: Smycový kvartett

F. ; Nattererovo kvartetto, Gotha. — Dvoák; Útk,
Prsten, duetta; Berlin. — Dvoák: Nepovím, smíšený
sbor; Kiel.

* Felix Weingartner strávil, své padesáté narozeniny
ve vší tichosti v St. Sulpice ve Švýcaích.

* „Sociedad Filharmonica" v Madrid uspoádala
v práv dokonené sezon v celku osmnácte koncet.
Šestero z tchto bylo vyplnno výhradn Rosé-kvartettem,
jehož programy obsahovaly jen díla Beethovenova.

* Londýnský „Operní dm" byl od svého zakla-
datele a dosavadního majitele Oskara Hammersteina pro-
dán siru Stanleyovi, jenž zamýšlí pro píšt sám jej iditi.

* Ferrucio Busoni, jenž práv koncertoval v Paíži,
obdržel rytíský kíž estné legie, vysoké to vyzname-
nání, které z italských mistr obdržel jen Verdi a Rossini.

* V novém divadle „Théatre des Champs Elysées"
v Paíži provedena byla ruským baletem v posledních
dnech kvtna nová komposice Strawinského „Le Sacre
du Printemps".

* Fritz Cortolezis, dosud pi mnichovské dvorní
opee inný, jmenován byl nástupcem prvniho kapelníka
v Karlsruhe Leopolda Reichweina, jenž odchází do Vídn.

* Nová operní škola otevena bude v Mannheimu.
* Finská zpvaka Quino-Akté uspoádala v Helsing-

forsu vyDsáni cen na operu v její mateské ei.
* Komorní pvec Werner Alberti slaví v tomto roce

ptadvacáté výroí své jevištní innosti. Populární pvec,
jenž ped nkolika dny hostoval u Krolla jako Manrico
v „Troubadouru", byl jako jubilant obecenstvem srden
akklamován. Werner Alberti znám jest pražskému obe-
censtvu z pohostinských her na Národním divadle. Jeho
pedností hlavní jest zdatný hlasový materiál, výborn
školený.

* Mladý ruský skladatel Vladimír Metzl dokonil
nejnovji baletní pantomimu na text Felixe Saltena. Dílo
pijato ku provozování v Drážanské dvorní opee.

* Pi premiée Gluckova „Orfea" v Hellera
zpívaly: Emmi Leisner Orfea, Ema Freund Euridyku
a Nina Jaques-Dalcroze Amora.

* Straussv „Rosenkavalier" bude v píští sezon
proveden v Metropolitan-opee v Novém Yorku.

* Umberta Giordana opera „Marcella" pijata byla
ku provozování dvorním divadlem ve Stuttgartu. Opera
nebyla dosud v nmecké ei dávána.

* Bussoni byl pi posledním svém koncert v sále
konservatoe v Paíži pedmtem nadšených ovací.

* Houslista Adolf Busch úinkoval s velikým úsp-
chem jako sólista pi Beethovenov slavnosti v Bonnu.

— /.

* Váša Suk, hlavní kapelník bolšavo teatra v Moskv,
uzavel s iditelstvem imperátorských divadel novou
smlouvu na pt let jako hlavní kapelník, poínaje dnem
16. záí 1913 do 16. záí 1918 s roní gáží 9000 rubl. —
Za dirigování, koncerty v Moskevském Kremlu pi slav-

nostech Petra Velikého u pítomnosti carov 30. kvtna
a 30. srpna minulého roku dostalo se Vášovi Sukovi
z kabinetní kanceláe jeho Vel. cara vyznamenáni darem,
skvostným masivním prstenem s carským erbem a brilan-

tem. — Roku letošního V. Suk opt dirigoval pi slav-

nostech 3001eti domu Romanových koncertem v Kremlu
Moskevském u pítomnosti carov. — Ze dne 2. ervna
diriguje Váša Suk již desátý rok v lázních Sestroeckých
u Petrohradu. Jako hlavní kapelník diriguje jen tikrát
týdn, celkem 30 koncert, z nichž 10 symfonických a
20 obyejných za salsonní gáži 6000 rubl, píspvek
600 rubl na bibliotéku a celý jeden píjem (benefici),

tedy celkem okolo 8000 rubl. — Váša Suk je nejen
vzácný hudebník, ale též vzácný lovk. Když povstný
basista Šalapin pi zkoušce hrub urazil našeho krajana
Havránka, výborného sbormistra Velkého divadla Moskev-
ského, zastal se jej Váša Suk rozhodn, a když Šalapin
si dovolil í neslušný tón proti Sukovi, položil tento tak-
tovku, odešel ze zkoušky a oznámil iditelství, že pi
Šalapinovi více nediriguje. Bylo nutno k vystoupeni Šala-
pinovu povolati kapelníka jiného. Z Petrohradu se nám
sdluje: Nová smlouva Váši Suka s idltelstvím carských
divadel dala Sukovi zadostuinní a dkaz, jak iditelství

vysoce cení Sukv vzácný talent dirigentský.

* Klikovo Scherzo pro 3 housle s prvodem kla-

víru (vyšlo v Ed. M. U.) pednesena 9. ervna s velikým
úspchem v Chicagu pi koncertu „Vilim American Violin

School".
* Koncertní produkce hudební školy „Moravana"

v Kromíži 27. a 28. ervna.
* Pvecké sdruženi uitel moravských uspoádá

na oslavu desetileté své innosti 20. ervence slavnostní

valnou hromadu a dva koncerty. Na valné hromad, která

konána bude o 10. hod. dopol. v Mstském dom v Pe-
rov, zapjí Smetanovo „Vno" a Nešverovu „Morav".
První koncert odbývá se o y,4. hod. v Perov, druhý
o 8. hod. ve. v Kromíží. Poad obou koncert, oznau-
jící jednak cestu vývojovou, kterou se ubíralo sdružení,

jednak vyznaující vzestup eské literatury sborové, jest

týž a sice: 1. Kížkovský: Utonulá. 2. Rozchodná. 3. Dar
za lásku. 4. Smetana: Rolnická. 5. Píse na moi. 6. Ja-
náek: Maryka Magdónova. 7. Novák: Ballada na Váhu.
8. Suk: a) Ukolébavka, b) Zofatá breza. 9. Ostril: eská
legenda vánoni.
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* Akademie prmyslové a obchodní školy díví
v mst. divadle v Písku 21. ervna. Poad: I. 1. Rubin-
stein: Veerní pozdrav. íhovský : Když jsme prvné sami
byli, Pro hubinku. 2. Vrchlický: eské písni, báse.
3. Dvoák : Slovanské tance ís 3. a 8. pro klavír 8runé.
II. Kytice. Veselohra o 1 jedn. od J. Potapenky. III. Píse
Fortuniova. Komická opera o jednom djstvi.

iBi:iBi:i8|;jg;:ili Z HUMORU
Berlínský Tageblatt ml opt smlu. Zatím co Sig-

nále psaly o Schattmannové opee „D e s Teu-
fels Pergament", spletl si to Tageblatt a sdloval
svému tenástvu provedeni Schatzmannovy opery
„D a s K a i s e r p e r g a m e n t".

Proklamace hudebních futurist zaslouží, aby za-

azena byla do této rubriky. |ournal des Débats ji pináší
a zní : Ve své hudb užijeme hmot pi zavíráni rolet,

ev massy lidu, zvonkové signály železnic, hueni pá-
delen, knihtiskáren a závod elektrických, skípání kol na

ocelových kolejích, otáení se dveí v obchodních domech,
hukot ventil, vodopády mlýnské, rány kladivem. Hudba
taková bude naším požitkem. Fuení, zuení, kuení, pí-

skání, ev zvíecí, pohon motoru, vyti, hmní, ehtání,

kvokáni — to budou naše tony. jsme hotovi na 30.000

takových zvuk v symfonii sestaviti. Nám nestaí ovšem
orchestr, ponvadž k naší instrumentaci potebujeme
i stroje etc. — Libera nos Domine.. .

V hodin kontrapunktu. Profesor: „Kolikráte

vám to budu povídat: Když jeden hlas jde dol, druhý
stoupá nahoru." Žák: „A když jeden hlas leží—?" Pro-
fesor: „Když leží — tak je líný."

Ústav pro úplné vzdláni se
k operní dráze vDrážanech.
editel: Kapelník Felix Petrenz,

pedstavení
se sbory

a orchestrem

:iuih i cha i ciicm, íuu

LOHENGRIN

100. úplné operní

Opera o 3
dj. od Rich.

Wagnera

„Ústav pro vzdl. se k oper. dráze v Drážanech" jest

první a jediná škola, jež svým žákm každoro. zna. po-
et celých oper skýtá. Pv. techn. vyuov. se neudluje,
volná volba uitele, jm. udáno na div. plakátech. Pes 100

žák na pedních scénách ve výh. engag. Vstup kdykoliv.

Honorá 34 marky ms. (Žádné další vyd. pi vypra-
vení celých oper se sbory a orchestrem.) Prospekty

u p. Mojmíra Urbánka, Jungmannova 14, nebo
pímo od editelství: Drážany, Albrechtstrasse 41.

ílí)11Sla

Skolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

lit B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A SVHOUÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejší hudební nástroje ze deva i kovu.

FGRSTEROVY KLAVÍRY
F3RSTEROVA PIANINA
F6RSTEROVA HARMONIA
dostati lze ve všech lepé (ob skladech klavírníoh

AUG. FORSTER,
král. dvo. továrny V LOBAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
Založeno 1859. Založeno 1859.

ŵ Ta

Afir.PErnoF
HRADEC KRÁ19UÉ
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f Nestora eských skladatel

JOS. RICH. ROZKOŠNÉHO
skladby v Edition M. U.

Lístek do památníkussís
K

nebo klarinet nebo flétnu nebo oboe, ves-

ms s prvodem klavíru po 180

Romance pro housle s prv. klavíru . . 1-50

M noueletty SíaV
myc kvWctt

: »»
Donovío Pro 3 nousle

>
2 violy> 2 ce,,a a

KbvKrilS cello-solo a basu (s hlasem ídícím) 2 50
jednotlivé hlasy po —*30

OflllOlbff Opera. Scéna a arie z téže pro

rUlJbllVUt soprán s prv. klavíru .... 2-—

Svatojanské proudy. SsssilS
vodem klavíru í"50

ranÍPn P™ 3 ženské hlasy bez pr-
PlSlIC vodu. Partitura ....... 120

hlasy po — 30

I lírIru mni Pastýské intermezzo pro

LU Jíly IIIUJ* sola a ženský sbor na slova

K. Kádnera. Klavírní výtah 3 —
Sborové hlasy po — '30

nakladatelství. — Hudební závod. — Koncertní si „Mozarteum"

NOJNÍR URBÁNEK U PRAZE,rd=
Jungmannova tída c". 14. Hlávkv palác.

nnnnnnnnnn
K úspchu vinohradské operetty.

Práv vydáno

!

Bonbónový král.
Valík na motivy stejnojmenné operetty složil

Ant. Provazník.

Pro klavír K 2 40

„ orchestr „ 3
„ salonní orchestr . . „ 2*40

J

V tisku

Ve valíku jsou obsaženy všechny ty nejkrásnjší

a nejpoutavéjší melodie operetty, takže je to

vlastn jakási celá „operettní revue".

Nakladatel MOJMÍR URBÁNEK. Praha-ll.. kom.dodav.

Jungmannova tída . 14. Hlávkv palác.

nnnnnnnnnn

P.T, koncertiilm, spolkm a koncertním poadatelm.

Nový koncertní sál v Praze

„MOZARTEUM"
(400 sedadel, Žádná místa k stáni)

oteven bude v záí t. r.
ve stedu msta v Jungmonnov tíd 34, blíže Ferdinandovy tídy.

Jediný, výlun umleckým a koncertním úelm sloužící intimní sál v Praze. Znamenitá akustika.

Vhodný pro komorní hudbu, sólisty, pednášky a p.
Nájem: za veer 120 K, za dne 100 K vetn koncertního kidla, osvtlení, topiva a posluhy.

iditelstvi „Mozartea" pevezme uspoádání jakýchkoli koncert i v jiných

sálech pražských a obstará je co nejsvdomitji a s odbornou znalostí.

Prospekty rozesílá a dotazy zodpoví: Rozpoty zdarma

!

iditelstvi „MOZARTEA" (majitel: Mojmír
Urbánek), Praha II., Jungmannova tfda 34.

Zodpovdný redaktor Rud. Zamrzla. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafie" v IPraze.
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Dr. AL. HNILIKA:

PAVEL VRANICKÝ.
V dob kolem druhé poloviny 18. vku setká-

váme se v letopisech umní hudebního s adou
skladatel kdysi velice zvuných jmen, jejichž um-
lecké psobení souasným kruhm skýtalo mnoho
cenného, ale jejichž díla dnes nám podávají nemnoho
svou vniterní cenou a posuzována pod nynjším
zorem nás po stránce umlecké hodnoty své již ne-

uspokojí a nezaujmou.

Dotyná díla budí však pes to ješt celý náš

zájem, uvdomíme-li si živji všecky složky tehdej-

šího nejen hudebního, nýbrž i kulturního souasna,
jemuž díla tato práv svým obsahem a formou od-

povídala a tolik se zamlouvala, že po celá deseti-

letí žila a nkterá z nich dokonce porovnávána byla

v dobách prvého vystoupení Haydna a Mozarta ba

ješt Beethovena, s nesmrtelnými plody tchto hu-

debních velikán, ponvadž eená díla pedstavují

zbytky hudebního umni z dob minulých a dodnes
ukazují jasn, jak díla mnohdy proslulých skladatel

byla obsahov a zejména umlecky daleko vzdálena

od geniálních dl Haydnových, Mozartových a

Beethovenových, a s nimi byla souasna.

Jedním z tchto zajímavých zjev, který podává
takka souhrnnou pedstavu o zbytcích bžné tvorby

hudební za doby prvého objevení se dl Haydna,
Mozarta a Beethovena na souasném obzoru hudeb-
ního umní a pozdjšího pevratu jimi v umní tomto
pivozeného, jest Pavel Vranický.

Pavel^ Vranický narodil se 30. prosince 1,756

v Nové íši na Jihlavsku, kde otec jeho ml ho-
stinství a hospodáství, již v útlém mládí svém cviil

se hudb a neobyejn prospíval ve zpvu a he na
varhany. Byl pak dán na gymnasium jihlavské, kdež
se i jako hudebník piln zdokonaloval.

Po skonených studiích v Jihlav odešel do Vídn
studovat theologii. V tamním alumnát na sebe upo-
zornil svou hudební dovedností a pohotovostí diri-

gentskou, takže mu bylo sveno ízení hudby semi-
náské. Zápal pro hudbu a výcvik, který si takto

osvojil, uspíšil jeho rozhodnutí vystoupiti ze semináe
a vnovati se úpln jen hudb. Jeho zrunost a
jistota dirigentská byla záhy všude ve Vídni pln
uznávána a byla píinou, že poadatelé koncert a

akademií, které zejména u dvora a u vyšších kruh
ve Vídni práv tehdy byly v nejvtším rozkvtu, mu
dirigování ochotn svovali. Tato povst zjednala

mu pak výhodné místo v knížecí kapele Eszterhazské,

kterou ídil Haydn a v níž tém celých osm let

(od r. 1777—1785) byl inným. Bhem tchto let

ml píležitost seznávati a studovati díla Haydnova
a tém všech elných souasných skladatel. V této

píznivé prprav vyzrával na všestrann vysplého
umlce jak výkonného, tak i tvrího. Sám Haydn
cenil velice jeho bohaté hudební nadání a umní.
Roku 1786 stal se Pavel Vranický iditelem orchestru

divadla u korutanské brány ve Vídni a tšil se zde

zvláštní pízni císaského dvora, zejména císaovny
Marie Terezie, která si jeho skladby velmi oblíbila.

Pavel Vranický, jehož bratr Antonín Vranický

(1761— 1819) souasn s ním ve Vídni žil a zde

proslul jako znamenitý mistr houslí — dodnes po-
kládán jest za zakladatele zvláštní, ve Vídni tehdy

pstované vyšší hry houslové*) — byl spolu s tímto

dlouho v popedí všeho hudebního ruchu vídeského.
Pavel Vranický napsal mnoho skladeb komorních,

klavírních, pak nkolik symfonií, ballet a zpvoher,
dnes již skoro vesms úpln zapomenutých**)

Nejdéle udržely se v oblib jeho ballety a zpvo-
hry. Neutuchající jeho plodnost v tomto druhu skladeb

a zvláštní záliba, jaké se tšily jeho ballety a zpvo-
hry ve Vídni a v Nmecku, založily jeho kdysi dobré
jméno v tomto oboru. Není pochyby, že v tchto
pracích svých dovedl neobyejn šastn vystihnouti

tehdejší lidový živel.***)

*) Srov. Andreas Moser: Joseph Joachim (vyd. r. 1898
v Berlín u B. Behra).

**) Výet prací Pavla Vranického dosti podrobn
uvádí Kurzbach; Dlaba cituje ve svém slovníku 52 jeho
díla (II. 414-418), Riemann udává jejich poet na 100,

neítaje v to opery, ballety a entréakty, a to : 27 symfonii,
12 smycových kvintett, 44 smycová kvartetta, 9 trií pro
housle, violu a cello, 1 koncert pro cello, 1 divertlssement
pro klavír a smycové trio a dokládá, že k 50 skladbám
zstalo v rukopisu. Z uvedených skladeb vyšlo tiskem asi

na padesát dílem ve Vídni (u Artaria), dílem ve všech
význanjších ohniskách souasného hudebního ruchu,
jako v Paíži (u Imbaulta), v Berlín (u Hummla), v Nea-
poli (u Luigi Marescalchi), dále v Offenbachu (u Andreé),
v Augspurgu, v Lipsku atd.

***) Sám Beethoven složil 12 variací na thema z bal-
let Pavla Vranického: „Das Waldmadchen", vydaných
Riemannem ve sbírce: „Ausgew. Klavlerstticke von L. v.

Beethoven" díl II., str. 28.
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Zpvohry a operetty jeho: „Der dreifache Lieb-

haber" (z r. 1791), „Die Poststation" (z r. 1793),

„Mercur der Heiratsstifter" (z r. 1793), „Das marok-

kanische Reich", „Die gute Mutter" (z r. 1794),

„Das fest der Lazzaroni" (z r. 1795), „Der Schreiner"

(z r. 1799) byly na adu let oblíbenými lid. operami na

jevištích vídeských. Nejvýznamnjším dílem Pavla

Vranického stala se a na dlouho zstala jeho ©pera

„Oberon, Konig der Elfen",*) která povstala r. 1781

a mla neobyejný úspch tém na všech sou-

asných divadlech a zatlaena byla teprve Webrovou
stejnojmennou operou. Tato opera byla souasníky
pokládána za vrcholné dílo a nejspíše kouzla me-
lodií lidových, jimiž dílo toto bylo bohat obmýšleno,

byla píinou, že Goethe, když v 52. roce svého vku
ml v úmyslu napsati pokraování „Kouzelné flétny",

vyjednával se 401etým Pavlem Vranickým, aby mu
složil k nmu hudbu.**)

Již z tchto struných poznámek jest patrno, že

Pavel Vranický, který dne 26. záí 1808 ve Vídni

zemel,***) byl skladatelem, v jehož dílech se vý-

znamné smry a vlivy souasného umní hudebního

obrážejí a kteráž jako odlesk celého tehdejšího ruchu

hudebního dodnes jsou pozoruhodná.

Dr. VÁCLAV PLAEK:

JOSEF PALEEK.
Píspvek k djinám eské opery v r. 1865—1870.

(Dokonení.)

Umlec sám byl si vdom mimoádnosti této be-

nefice a jako celá Praha, i on prožíval horeku pí-

pravnou s prudkostí, vci té hodnou. Píše o tom

zajímav v dopise, jejž poslal matce do Sán k jme-

ninám v listopadu 1868. Z dopisu toho dovídáme

se i o zrození jeho syna a o jeho ktinách, a dopis

sám charakterisuje umlce nejlépe jako nžného syna

a obtavého, pelivého bratra. Dopis tento jest je-

diným, jejž podailo se nám z doby pedruské z ko-

respondence umlcovy získati, a bude tudíž zajíma-

vým jeho úplné otištní. Dopis ten zní

:

*) Vyšla v klavírní úprav u Heckla v Mannheimu a

u Andreé v Offenbachu. O tom, jak své doby pronikla,

vidno z toho, že byla korunovací ve Frankfurt, bhem
6 nedl dávána 24kráte, pokaždé s plným úspchem.

**) Dotyná korespondence — zejména zajímavý dopis

Goetheho, psaný Pavlu Vranickému dne 24. ledna 1796 —
jest obsazena v 11. svazku dopis Goethoevých pod ís.

3263 v odd. 4. výmarského Goetheova vydání. Pipomí-
náme, že Goethev zámr nebyl uskutenn. Goethe za-

nechal toliko zlomek pod názvem „Der Zauberflóte zweite
Theil"

-

(Dle zprávy iditelstva Goetheova a Schillerova

Archivu ve Výmaru.)
***) Datum úmrtí Pavla Vranického udává se rzn,

bu 26. nebo 28. záí 1808. Dle údaj „Wiener Zeitung"

ze dne 1. íjna 1808 sluší pokládati prvnjši datum za
správné. Úmrtí Pavla Vranického bylo tžce želeno i hu-
debními kruhy pražskými, jak vysvitá ze zprávy Dlaba-
ovy (Allg. Kunstr.-Lex.), dle niž k uctní památky úmrtí

jeho dne 26. íjna 1808 byly ve farním chrámu sv. Miku-
láše slavné zádušní služby konány („mit einer vortrefflichen

grossen Trauermusik").

„Drahá matko! Také my Vám k Vašim jmeni-

nám všickni pejem, aby Vám Bh popál ješt

dlouhá leta stálé zdraví, abyste v spokojenosti s dob-
rým otcem dokala se radosti všechnch dítek Va-
šich a slibujem, že Vám u vychování jich všemožn
nápomocni býti chceme.

Já jsem chtl již pedešlý týden psát, myslil jsem

ale, že k nám nkdo z Vás v sobotu pijede. Jak

Vám Milka*) již psala, a jak jste se z novin do-
zvdli, byl pedešlý týden velmi šastný. Na du-
šiky se nám narodil kluk a je to chvála Bohu
všecko zdravé, teprve tuto sobotu jsme mli ktiny.

Za kmotru byla zase pí Malá **) a kmotrem její pan
manžel; chlapec se jmenuje Josef Jaroslav, veer
jsme mli malou hostinu, byli u nás p. kapelník Sme-
tana a p. kapelník ech se svou chotí, p. apek a

mj pítel Bubeníek, byli jsme veselí až do ll
1

/,

do noci.

Jak jste se tedy z novin dozvdli, ml jsem

v pátek dne 6. píjem. Hned odpldne pišla depu-

tace, ti z mladších mšan pražských a odevzdali

mi ve jménu Mšanské besedy pražské zlaté ho-

dinky a etz v pkné schránce, na níž jest na-

psáno „Našemu Palekovi" a zárove ve jménu stá-

lých navštvovatel esk. divadla stíbrný vyzlacený

pohár s nápisem „Velenadanému umlci eskému p.

J. P. na dkaz uznání jeho vlastenecké a umlecké
snahy vnují stálí abonenti eského divadla." Také
mi v ervených deskách podali báse, která se veer
mezi obecenstvo rozdávala:

h
Bh, jenž žije v písní kouzlu jarém,

jenžto pvce ssílá v luh i háj,

milostný kdy hostí se tam máj —
také Tebe nadal zpvu darem.

2.

Chceš-li vítzit však písn zdarem,

nechtj vit v smyšlenou tu báj,

cizina že umlcv jest ráj,

vlastní domov každému že zmarem.

3.

Vlasti drahé dál jen, pve, zpívej,

národ svj svým zpvem oslavuj,

jemu adra vlastn rozehívej.

4.

Vdn odpoví Ti eské strán,

k srdci pivine T národ Tvj,
vavínem pak ovní Tvé skrán.

Hodiny jsou tlust zlaty a dle nejnovjšího zp-
sobu a jak jsem se dozvdl, stojí samy 120 zl. a

etz pes 70 zl. a ten kalich asi 45 zl.

Sotva ti páni odešli, pišli ti pp. studenti a ode-

vzdali mn ve jménu studentstva na vysokých ško-

lách brilantový prsten. Prsten jest zlatý, tžký, má

*) Miloslava, sestra Josefa Paleka, provdaná za ko-

misae finanní stráže, Svobodu.
*) Otllie Sklenáová-Malá, po niž první dcera Pa-

lekova nazvána pi ktu Otllii.
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7 kamen a veer se do nich nemže ani kouk-

nout, hrajou všecky barvy, mže stát nejmén asi

150 zl.

To si sami mžete myslet, jak mi bylo 'zajedno

jsem ml strach ped veerem a te to pekvapení,

tak mn bylo zima, hlava mn bolela a veera jsem

se nemohl dokat. Konen se sedmá hodina piblí-

žila, divadlo bylo natískané a jakmile jsem se ob-

jevil, byl rámus ukrutný a hozeno mi 6 pekrásných

vnc vavínových, jeden od Sokol, na pentlích na-

psáno „Umlci Palekovi dne 6. list. Sokolové",

jiný ze spolku Randálu „Presidentu Palekovi 6. list.

Žblukl", jeden z Besedy Umlecké bez nápisu,

z Besedy Smíchovské s nápisem „Našemu Palekovi
dne 6. list. Spolenost u Donáta."

Kdyby bejvalo bylo již velké divadlo, tak ješt

by nebylo dost místa, neb nejmén 40 loží by se

bylo prodalo, parket k stání byl tak natluen, že

kdo pišel pozdji, nemohl se dostat k sedadlm

;

tak jeden mšan pišel se svou pani pozdji a ne-

mohl se dostat, musel pes jedno jednání stát mezi

dvemi, a tu se mu panika dala do pláe, že ne-

mže vidt, jak Palekovi házejí vnce. Vbec jsem

vidl, že každý má radost, že se mi taková sláva

dje, a to mn nejvíce tšilo, že i každý z našeho

personálu mi to pál. Po prvním jednání pišel ke

mn náš pedseda p. dr. ížek a pál mi, a zá-

rove mi sdlil, že se iditelstvo usneslo mn za mé
zásluhy 500 zl. pidati. Ze píjmu jsem dostal 220 zl.

Tak jsem ml ten týden šasten, jen jsem si vzpo-
mínal, kdyby byl tak nkdo z Vás býval svdkem
mého štstí. Tším se na Vás, maminko, že v so-

botu pijedete. Pozdravuji Vás všecky a zstávám
Váš upímný syn Josef a Marie Paleek."

Autentickou zprávu umlcovu o této neobyejné
benefici potvrdily po té denní listy a pipojily se se

svým blahopáním k národu. „Politik" ze dne 7. a

8. list. napsala: „Píjem pana Paleka, který se vera
odbýval, dokázal, jakým mimoádným sympatiím tší
se tento výtený umlec. Dm byl ve všech svých

prostorách peplnn a beneficiant byl zasypán pra-

vým deštm skvostných vavínových vnc se širo-

kými stuhami. Mezi obecenstvo byl rozdáván sonet,

vnovaný mladému umlci; krom toho obdržel od
Mš. besedy velice cenné zlaté hodinky a etz a

od Akad. ten. Spolku drahocenný briliantový prsten

a stíbrný pohár .... Místa k stání byla tak pepl-
nna, že nebylo jednotlivým majitelm sedadel možno
k jejich místm se prodrati." — Barákova „Svobo-
da" pinesla 25. list. lánek, z nhož vyjímáme:

„ . . . . Radostným intermezzem v divadelním našem
život byly benefiní veery pana Josefa Paleka a

paní Otilie Sklenáové-Malé. Pedstavení ve prospch
pana Paleka bylo pravým estným dnem jeho. Di-

vadlo bylo v pravém smyslu peplnno ve všech
prostorách a s napnutím ekalo se, až milovaný
umlec se objeví. Sotva že ízením p. Bedicha Sme-
tany výborn provedená ouvertura Mozartovy nepe-
konatelné „Figarovy svatby" doznla a opona se

vyhrnula, uvítalo obecenstvo miláka svého neko-
neným jásotem. Bouným „Sláva" otásalo se di-

vadlo a pravý deš vnc, skvostnými stuhami zdo-

bených sypal se se všech stran na jevišt k nohoum
dojatého umlce. Dlouho to trvalo, než se hluk uko-

nejšil a takto poctný pvec zpívati mohl . . . .

Panu Palekovi, jenž v dob, kdy leckteí naši

„umlci" jako o pekot do Vídn spchali, z národní

své hrdosti odmítl skvlé nabídnutí vídeského dvor-

ního divadla .... podán tak dkaz, že obecenstvo

naše dovede si vážiti umlce, jenž jest také zárove
nezištným a obtovným národovcem a jenž neídí

se píkladem jiných pán, kteí své velé vlastenectví

strí ihned pod stl, když se jim z ciziny nastrí lá-

kavá vjika. Panu Palekovi podáno svdectví, že

národ ctí v nm horlivého syna a umlce první ve-

likosti."

K prvé benefici Palekov téhož roku v lednu

dáván Gounodv „Faust a Markétka" a umlec zpí-

val svého „Mefista", v jehož podání jevil ohromné
pokroky. „Uvážíme-li množství rozliných úloh, váž-

ných i komických," poznamenala „eská Thalia"

(1868 . 4.) „taktéž i mistrné provedení, tu každý

pisvdí, že pan Paleek jest okrasou naší opery a

milákem obecenstva. Kde ušlechtilá snaha, cit um-
lecký, vytrvalá pilnost pevládá, tam se vždy dojde

cíle nejskvlejšího, dkaz nám podal p. Paleek co

Mefisto. Faust byl dáván v Praze v krátkém ase
mnohokráte a vystoupili co Mefisto znamenití zp-
váci, mezi nimi i p. dr. Šmíd od vídeské dvorní

opery. S uritostí mžeme snad všechny v pozadí

postavit ped Mefistem pán Palekovým, zvlášt

jak byl posledn dáván .... Pan Paleek slavil ten

den triumfy . . .
."

Ale umlec slavil již triumfy i pi každé reprise

„Fausta" i .Prodané nevsty", jak dosvduje
v „Nár. Listech" (29. b.) dr. Ludev. Procházka:

„P. Paleka chová již obecenstvo co pravého svého

miláka, vítajíc ho živým potleskem, jakmile se jen

na jevišti objeví ..."

K tmto úspchm pidružil se v beznu toho

roku nový — Bertram v „Robertu áblu". Dle

„Nár. List" „Bertram p. Paleka . . . úinkoval
velmi krásn." Pi jedné ervencové reprise „Rober-

ta" napsaly „Nár. Listy" : „Vítzoslavný duch vznášel

se tentokráte vzlášt nad výkonem p. Paleka, jenž

tenkráte v úloze Bertrama dostoupil k znamenité

výši umlecké. Hned po vyzdvihnutí opony boulivou

pochvalou pijat docházel po celou zpvohru pe-
hojných dkaz všeobecné lásky a úcty. Umlec
tak snaživý a tak skvlými dary ducha obmyšlený

zasluhuje, aby jej v obecenstvo v „srdci svého

srdce" nosilo a budiž mu to pi každé píležitosti

projevováno. S pozorností mnohonásobenou sledovali

jsme tenkráte scénu za scénou a v každinké pozo-

rovali jsme píli a snahu nejvyšší chvály hodnou.

Celý výkon vyznamenával se plastiností a mohut-

ností výrazu, podrobnou karakteristikou a vítzným
ekonomisováním hlasem, tentokráte neobyejn krásn
znjícím a až do nejzazší prostory vítzn se ne-

soucím."

Sirem Johnem Falstaffem z „Veselých žen Vind-

sorských" pilenil Paleek nový lístek do svého
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slavovnce. „Politik" napsala: „Nade vše vynikají-

cím byl pan Paleek jako Falstaff. Jeho zvlášt krás-

ný, jadrný hlas a jeho porozumní pro formu a

obsah, blížící se vrcholu zralosti, rovnž jako jeho

hra, jevící skvlé nadání, upozorovaly na nho
všude, kde do hry zasáhl, a jsme jisti, že mladý

umlec brzo svého Falstaffa pivede k výši mistrov-

ské dokonalosti."

Z dalších umlcových rolí toho roku krom re-

pris všech dívjších oper byl pozoruhodný Almamen
v Bendlov „Lejle", Kyslík ve Skuherského „Loe",
Gaveston v „Bílé paní", myslivec v „Dinoe", Beneš
v „Daliboru" atd.

Jak byl Josef Paleek toho roku již populárním,

0 tom svdí i to, že mu Neruda vnoval v „Našich

listech" po jeho listopadové slavné benefici ducha-

plný feuilleton (8. list.) s nadpisem:
„Feuilleton. A V Praze, 7. listopadu. (Nco pro

„Paleky" a jich milovníky). — Milákové obecen-

stva. — Stydlivý pohled do budoucnosti.)" —
Rok 1869 byl jak pro našeho umlce, tak pro

eskou operu památný tím, že krom domácích úsp-
ch, z nichž nejvýznanjším bylo pedvedení Mar-
quise Boisfleura z Rossiniho opery „Linda ze Cha-
mounix", zpíval Paleek poprvé na ruské pd, kte-

rýžto prvý jeho zájezd na Rus stal se rok na to

eské opee osudným.
Pvodn ml Paleek odjeti k ad koncert do

Ruska s nemén slavným svým kolegou, barytonistou

J.
Lvem, ale zájezd do Moskvy uskutenil se s le-

nem eské opery slenou Gabrielou Roubalovou
(Bomou), Palekovou spolužakou od Pivody a po-

tomní slavnou kolegyní v Prozatímním divadle. Umlci
odjeli z Prahy v úterý, dne 6. dubna 1869 v noci

do Moskvy, kdež uspoádali 3 koncerty, v nichž

pednášeli úryvky z eských oper a eské národní

písn. Provázel je eský houslista Ferd. Laub. Již

prvý koncert ml skvlý výsledek. Koncerty byly

poádány italskou spoleností ve velkém Moskevském
divadle. „Mosk. Vdomosti" prorokovaly zvlášt Pa-
lekovi „evropejskou slávu" a obdivovaly se jeho

neobyejn vzácnému hlasu i umleckému zpsobu
jeho zpvu. Dr. Ot. Hostinský referuje v Melišov
„Daliboru" (1. kvt. . 13.) o tchto pohostinských

výstupech Palekových, píše mimo jiné: „Pan J. Pa-

leek, první bass eského národního divadla, je na-

dán od pírody vzácným, neobyejným orgánem,

jenž došel pelivého a dokonalého vzdlání. P. Pale-

ek je ješt mlád a pi všech umleckých vlastno-

stech, kterých bylo Moskevské obecenstvo svdkem,
lze mu pedpovídati skvlou budoucnost a evropskou

povs. Všechny své partie — v pospolných kusech

1 solu — zapl velmi krásn a musel solo na vše-

strannou boulivou pochvalu opakovat." („Husitskou".)

Umlec hodlal v Moskv, nebude-li sezóna di-

vadelní již ukonena, vystoupiti i v opee, a sice

jako Farlaf v „Ruslanu a Ludmile" a jako „Mefisto

ve „Faustu", ale patrn s toho sešlo, nebo v žád-

ném domácím referátu není o tom zmínky. Ale dle

ruského „Golosu" ml vystoupiti Paleek i v Petro-

hrad, což bylo znemožnno jedin jeho ochuravním.

Zajímavé bylo též pohostinské vystoupení uml-
covo ped odjezdem do Moskvy v Brn, kde Pa-
leek vystoupil s bájeným úspchem v nkolika
koncertech. Výsledek jeho — krom umleckého a

morálního — byl ten, že baron Haring, jenž se o
umlce Paleka v Brn velice zajímal, poslal tomuto

darem krátce ped odjezdem do Moskvy nádherný
zlatý prsten. Nás zajímá toto brnnské pohostinské vy-

stoupení Palekovo tím více, ponvadž se k nmu
vztahuje i ást dopisu umlcova k rodim, kde ve-

lice živ a piléhav líen jest samým umlcem
tento památný zájezd, kdy brnnští „Nmci sami

dostali o naší opee jiné pontí", a kdy Palekem
získán mezi brnnskými Nmci respekt pro eské
umní. „Tšilo mne," píše Paleek mimo popis

oslavy, jíž byl úasten v Brn, „že Nmci sami

dostali o naší opee jiné pontí; nemohli se mne
dost naptati, a každý se tší, jakmile pijde do
Prahy, že navštíví eskou operu."

Po návratu z Moskvy, kde se Paleek zdržel

trnáct dní, vystoupil jako Osmin v „Únosu ze

serailu", v Donizettiho „Don Pasquale", jako Me-
fisto, Lorenzo, Kecal, Bertram, Sarastro, Dandan
v „Jessond" od Spohra, Gil-Perez v Auberov
„erném dominu", a hlavn jako Kryšpín v „Kryš-

pinu a kmote", vždy s novou a novou slávou a

nezadržitelnými pokroky umleckými. „Osmin, do-

zorce zahrad pašových," píše „Dalibor" (20. íjna),

„je starý, hluchý, pi tom zamilovaný a žárlivý —
výborný to buffo operní; je to smšný divous, jenž

nesní o niem jiném, než o klu, šibenicích, odpra-

vách a zardoušení. Partie tato vyžaduje výteného
herce i pvce. P. Paleek provedl tuto nanejvýš

originální a komickou povahu mistrovsky a nevíme

vru, máme-li jeho he ili zpvu palmu piknouti."

Kritik nmecky psaného listu „Correspondenz" na-

psal o Palekov „Kryšpinu" (21. íjna): „Partie

Kryšpína Tachetta jest, jak známo, z nejvýtenjších

pedstav p. Paleka ; umlec vyvíjel v ní onen ne-

úmorný humor, který iní všecky jeho buffové partie

zcela výbornými šaržemi a který peduruje vlastní

smr jeho umlecké bytosti."

Že vystoupení Palekovo v Moskv zanechalo

trvalejší dojem, než že by se z pouhého koncertu

dalo souditi, k tomu poukazuje zpráva „Našich

List" (14. prosince) : „Nejen nmecká opera praž-

ská, také leckde jinde opery italské už hledí okem
toužebným na operu eskou, kde by se dal jaký

skvost s ni seškubnout ... A známý impressario

Merelli, který svého asu sestry Marchisie k nám
uvedl, žádá zase, aby pan Paleek retoval italštinu

v Moskv. Také p. Paleek nehodlá vypomoci."

A zatím již bylo rozhodnuto. Ani muž tak vlaste-

necký a nezištný, jako byl Josef Paleek, neodolal

posléze lákavému vybídnutí z Petrohradu, aby pe-
stoupil k ruské opee. „Pokrok" pinesl tu zprávu

již v listopadu a rovnž „Praž. Denník" téhož m-
síce napsal : „Ztráty pro eské divadlo. Pan Šebesta,

barytonista eského divadla, byl s 3000 zlatými pro

pražské nmecké divadlo najat, kdež zaátkem roku

1870 vystoupí. Jinou ztrátu utrpí eská opera odcho-
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dem prvního basisty p. Paleka, který pijal místo

u ruské opery v Petrohrad."

Vzrušeni zpsobily tyto zprávy ovšem ohromné.

Ale jak nestejn bylo umlcm meno: kdežto Še-

besta byl zatracen a prohlášen zrádcem národa,

neubralo Palekovi cizí engagement pranic na po-

pularit a sláv, protože bylo — slovanské ! Kri-

tiky divadelní z té doby jsou pravým odleskem

stísnné nálady obecenstva divadelního, jež Prahu

ze zpráv tch zachvátila. „Nár. Listy", kritisujíce

Palekova Dena Magnifica v Rossiniho „Popelce",

dne 8. února 1870 napsaly : „Paleek pobavil

maskou, hrou i výteným zpvem ; mimovoln tane

nám již na mysli, kdo bude s to, aby ho ponkud
jen nahradil, až se s námi rozlouí. Ješt ani zkoušky

s nikým neuinno a odchod p. Palekv již pede
dvemi 1" A dne 22. února: „Náhradu qualitativnl

za p. Paleka sotva nalezneme."

Zatím divadlo inilo již pokusy s rznými ba-

sisty, kteí mli nahraditi slavného Paleka po jeho

odchodu na Rus. Tak již v r. 1 869 vystupoval Karel

ech v nkterých jeho rolích (Mefisto) a tohoto

roku 1870 v lednu i únoru vystupovali p. Novotný
(Mefisto) a p. Dobeš (Kecal). Ale jak nemohlo jinak

býti, s výsledky zcela prostedními, nebo i talenty

a hlasy — krom echa — byly zcela prostední.

Tžko bylo také miti se s proslulým hercem i

pvcem Palekem; a tak eská opera, která do-
spla na ten as netušeného rozvoje a umlecké
výše, mohouc se chlubiti takovými umlci jako

byla Eleonora z Ehrenberg, Gabriela Roubalová,
Vitali, Marie Sittová, Josef Paleek, Josef Lev, Voj-

tch šebesta, Grund, Barcal, Karel ech a j. j.,

ocitovala se pojednou ped poklesem, nebo odcho-

dem Paleka, Grunda a Šebesty mla pijíti o do-

brou polovinu svého kmenového repértoiru.

,1 tisk v posudcích adept pvecké slávy mluvil

jasn. Tak napsal „Svtozor" o Dobšov Kecalu:

„Pro se práv po Kecalu sáhlo, nechápeme. Za-
áteník, který pichází ješt k tomu po Palekovi,

obtíže úlohy té nikdy nezmže." Ale ani Novotný
nedopadl lépe. „V úterý," píše týž list (8. ledna

1870), „ml vystoupiti p. Novotný co Mefisto ve
„Faustu"

;
ponvadž ale zkouška nevypadla pízniv,

zpíval jej opt p. Paleek."
Konen nadešly neodvratné dny louení se Jo-

sefa Paleka s echy, s eským divadelním obe-
censtvem, které ho tak milovalo a na rukou takoka
nosilo, které ho zahrnovalo nejen zlatem zvonivé

mince, ale i zlatem svého nadšeného srdce — smutné
dny louení se s jevištm, na nmž umlec vyrostl,

a s kollegy, prozaované jedin hejivým paprskem
pízn celého národa a sluncem slávy svtové, jež

mladý umlec ve své dvivosti vidl již vycházeti

na nebi svého umní. Bylo to, jak poznamenaly po-
átkem dubna toho roku „Kvty", vlastn „louení
za louením, nebo v každé opee posledn vystu-

puje p. Paleek, který již tyto dny od nás odejde."

Smutek národa, a byl opravdový, rozptýlil se pece
ponkud v tchto posledních hrách Palekových,
nebo skvlý jich rámec, oslavy, vnce a dary upo-

mínaly obecenstvo na skvlé umlcovy benefice a

jen obas sevelo to srdce, když si obecenstvo uv-
domilo, jak bylo vera, jak je dnes, a jak bude —
zítra! Jen jedna okolnost jest pi tchto posledních

vystoupeních Palekových psychologicky záhadná, že

totiž u lidu Paleek odchodem svým nikterak mravn
neutrpl. Jediného rušivého tónu nebylo v harmonii

tchto slavných veer, ba ani v tisku nemihl se stín

nespokojenosti s inem toho Paleka, který byl mi-

lákem národa proto, že vrn setrval pi domácím
ústavu, pomáhaje eskému umní a jménu ke sláv,

a který nyní zapomena na všecky ty krásné dny,

prožité v zlaté Praze v neobsáhlé lásce národa, dal

pednost ruským rublm, teba je podávala zaslou-

žen mkká ruka slovanská.

O Palekových posledních vystoupeních zvlášt

pehledn se zmínily „Hudební Listy" (redaktor dr.

Ludevít Procházka"), kde chifra „H" 6. dubna 1870
napsala: „V poslední dob sousteuje se všechna

pozornost našeho divadelního obecenstva hlavn na

operní pedstavení, v nichž pan Paleek na rozlou-

enou vystupuje ve svých nejlepších úlohách. Mimo
„Kryšpína" a „Mefisto", o nichž jsme zmínku uinili

již v ísle pedešlém, byly to dosaváde „Monte-

fiascone" („Popelka"), Janek („V studni"), Kecal

(v „Prodané nevst") a Lorenzo (v „Romeu a Julii").

Rozumí se samo sebou, že se oblíbený basista nikdy

neminul nejrozhodnjšího úinku." Tyže listy píší

v . 7. dále: „V sobotu louili jsme se opt s pa-

nem Palekem. Neocenitelný tento umlec vyvolil

sob velmi šastn pro poslední vystoupení úlohu,

v níž mohl své nadání i pro komické i pro vážné

stránky zpvu operního toutéž mrou ukázati, jako

svou výtenou techniku a hru: totiž „Mefisto"

v Gounodov „Faustu"
;

výkon ten jest dostaten
znám, nemusíme teprve šíiti o nm chvalných slov.

Obecenstvo, jímž dm, již nkolik dní ped tím vy-

prodaný, byl peplnn, použilo píležitosti té k oká-

zalé ovaci
;

jakmile se oblíbený zpvák ukázal, vy-

pukla pravá boue potlesku a se všech stran padaly

etné vavínové vnce se slovanskými trikolorami

k jeho nohoum; orchestr musil uiniti delší pestávku

,

než se potlesk utišil. I bhem dalšího pedstavení

ozývala se po každém vynikajícím míst hluná po-
chvala a p. Paleek obdržel ješt mnohý krásný v-
nec ; zvlášt po posledním jednání nemlo vyvolá-

vání konce a z mnohých úst slyšeli jsme : „Na shle-

danou!" . .
."

„Národní Listy" psaly (dne 12. dubna 1870):

„ . . . Kdo sledoval p. Paleka na umlecké jeho

dráze od prvního poátku až k plnému rozvinu bo-

hatého jeho talentu, kdo v nm ctil a miloval jednu

z nejprvnjsích ozdob naší zpvohry, nemže než

s tžkým srdcem íci mu s bohem ! Pocit ten jest

tím trapnjší, jelikož víme, že ztráta tato nemže nám
býti tak brzo nahražena . . . Pozoruhodné jest u p.

Paleka, že stejných sob dovedl vydobyti vavín
v oboru vážné jakož i komické musy, s láskou

a pravou pílí umleckou uchopil se každé úlohy,

každou povznesl nadáním i pilností svou k nevšední

významnosti. eknme to také upímn, byl mezi
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mladšími silami našimi skoro jediný, jenž podstatnou

ást úinku zpvu vidl v krásném, zušlechtném
tónu, jenž záhy odložil všechny necnosti a vady,

v nichž mnozi z našich pvc dosud až po krk vzí.

Náš Paleek — a takto jej chceme jmenovati na-

poád, teba byl daleko od nás — honositi se mže
nejen tím, co již nyní umí, než i pevnou, mužnou
snahou, která jej jist dovede k nejvyšším cílm
ideálu umleckého. Zasluhuje-li tudíž, abychom v nm
milovali umlce velenadaného, zaslouží také zajisté,

abychom v nm ctili muže pevné vle, snahy vzorné.

Tisícerých blahopání provází jej na místo nového
jeho povolání, snad že nadejde zase doba, kde mu
rodná jeho zem za ruské ruble podati bude moci
tolik eských groš, aby se opt k nám navrátiti

mohli . .
."

IV.

Pobyt v Rusku.

(Od r. 1870.)

S jakými asi pocity odjíždl poátkem dubna 1870.

Josef Paleek na místo svého nového psobení, lze

snadno vytušiti. Byly jist dosti smíšeny — umlec
jist tušil, že pijetím lenství Mariinského divadla

v Petrohrad ukládá na svá ramena úkol petžký, a

že mu bude s poátku bojovati proti pirozené ne-

dve a chladnosti ruského lidu k cizím pvcm —
krom italských — se zvýšenou silou. Ale ani po-

mry vzájemného seznávání se bratrských národ
slovanských nebyly té doby tak píznivý, aby byl

mohl Paleek poítati s tím, že snad bude v Rusku
pijat s otevenou náruí proto, že jest „bratr Slo-

van", a že se na Rusi v hudb osvdilo již více

jeho krajan, jako E. F. Nápravník, kapelník dvorní

opery petrohradské, o nmž se praví, že on to vlastn

byl, jenž na Paleka upozornil píslušné kruhy a po-

volal ho do Petrohradu. A také skuten jen Pale-
kovo umní a skvlé dary duševní i tlesné, pedev-
ším pak píle a vytrvalá práce, zpsobily, že Paleek
pemohl již v prvém pedstavení chlad, jenž jako proti

cizinci vál proti nmu z hledišt obrovského divadla,

a strhl ruské obecenstvo k projevm, na jaké byl

umlec dosud zvyklý u pražského obecenstva.

Pirozen oekávala Praha s dychtivostí zprávy

z Petrohradu o prvém Palekov vystoupení, jímž

byla neiskvlejšf jeho úloha, jíž ukonil své pso-
bení u eské opery, a sice Mefisto ve „Faustu".

Dle zprávy „Nár. List" ze dne 24. dubna 1870
ml skuten za úspch tohoto prvého vystoupení

dkovati jen sob.

Dle pvodní zprávy z Petrohradu byl pivítán

potleskem i sykotem. Po celý první akt chovalo se

k nmu obecenstvo velmi chladn a zdrželiv, a te-

prve ve druhém jednání poalo o nm souditi pízni-

vji. Po prvním sole nastal hluk, trvající nkolik

vtein, a Paleek musil píse opakovati. V tomto

jednání získal si umlec tém již veškero obecen-

stvo, nebo ve tetím jednání ozýval se potlesk již

po každé frázi a ke konci strhla se pravá boue
pochvalného potlesku. Se všech stran bylo voláno

:

„Páleek", „Palóek", „Paleok" a umlec byl po
tetím aktu vyvolán nejmén patnáctkráte. Po sere-

nád ve tvrtém jednání byl opt tak dlouho volán,

až ji opakoval, a ke konci zpvohry boue potlesku

rozhodla o trvalém úspchu.
O tomto památném prvém vystoupeni Palekov

na Rusi pinesly „Hudební Listy" od svého zvlášt-

ního zpravodaje v rubrice „Zprávy z ciziny a Ra-
kouska" (19. kvtna 1870) tuto zprávu: „Nemálo
vaše vlastenecké srdce zajisté již trápí netrplivost,

zvdti výsledek neocenitelného vašeho Paleka na
divadle našem. Kdož ví, k emu to bylo dobré, že

nemohl díve debutovat, až vera na míst v pon-
dlí, jak bylo oznámeno. Pro churavost sl. Lavrovské
musil totiž „Faust" býti o celý týden odložen. Mezi-
tím ml Paleek vhodnou chvíli osvojiti si tím lépe

výslovnost ruskou
;
jakkoliv jest ruský jazyk spíznný

s eským, vyžaduje pec i od echa mnoho, mnoho
píle; a vskutku pekvapil nás Paleek všechny svou

správnou výslovností, ba pedil v tom ohled i ruské

zpváky, vyjímajíc sl. Lavrovskou a pí Leonovu,

s kterýmiž co osvdenými umlkynmi sdílel palmu
toho veera. Pokud bylo lze pozorovati, nehledalo

ani ruské obecenstvo v Mefistu cizozemce. Paleek
ml tenkráte tu zvláštní výhodu, že jsme ped ním
ni v ruském ni ve vlašském divadle dosud nevidli

v úloze této dkladného umlce. Ped nkolika lety

zde arci byl Everardi, co do zpvu eminentní talent,

a co do hry jeden z nejlepších Mefist, avšak schá-

zela mu hloubka a k tomu pekážel mu vlašský

jazyk v mnohých dvtipných scénách, kdežto u Pa-
leka promyšlená hra ve spojení s živým slovem

bezprostedn a elektricky psobila na obecenstvo,

naplující veškery prostory našeho (Mariinského) di-

vadla. Celé davy vracely se nemohouce vybojovati

lístku u vyprodané kasy. Pro nevýhodné akustické

pomry eeného divadla nemohl hlas Palekv
zatásti vzdušní prostorou, avšak sympathiností

svou za to hýbal srdcem všech posluchav. Tšíme
se píchodu Palekovu již proto, že nám naplní di-

vadlo v dobu, v kterou již málokdo divadlo u nás

navštvuje, nebo v ten as hledá sob již každý

útulek ve vesnici, aneb v horách. Umlecká jeho

povaha a zpsobilost bude míti bez odporu na do-

mácí naše umlce blahodárný vliv, nebo teba naši

páni vládnou zaasto nejkrásnjšfm darem pírody —
krásným totiž hlasem, umleckého vzdlání se jim

však obyejn nedostává. Také se nemusíte toho

obávati, že by byl Paleek pro Prahu ztracen, nebo
mže as své dovolené vždy k tomu použiti, aby

žil u Vašem stedu."

Ke druhému výstupu zvolil si Paleek druhou

význanou roli obsáhlého svého repertoiru, totiž

Bertrama v „Robertu". O tomto pedstavení napsaly

„Petrohradské Vdomosti" : „P. Paleek, bas pražské

opery, byl angažován pro naše divadlo a vystoupil

v „Robertu" v roli Bertrama, a ve „Faustu" v roli

Mefista, t. j. pedstavoval posud toliko erty. Pro-

mluvím o nm, pokud ho dle dvou tchto úloh po-

suzován' lze, ponechávaje sob, vrátiti se k nmu,
až se mu dostanou také lidské úlohy. Hlas jeho je
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krásný, zvuný a spolu píjemný, s nízkými mkkými
tóny, s výtenou stední polohou a více pidušenými

vysokými notami. Hlas jeho není píliš silný, takže

pi chatrném akustickém zízení mariinského divadla

místy nedostatek síly plnému efektu pekážel, zvlášt

v „Robertu" (konec arie Bertrama v 3. jedn.); však

byly to pece ídké výjimky a v celku byl hlas

p. Palekv pi své zvunosti, pi své plnosti, pi

lehkosti, s jakou jím vládne, odevšad dobe slyšán.

Obávám se jen, aby ho p. Paleek neforciroval, jak

jsem tu a tam pozoroval, aby se mu to nestalo

zvykem a tak umlec effektu prostedky své neob-
toval. Ješt musím podotknouti, že se hlas jeho,

zvlášt na poátku pedstavení, velmi tásl, což pi-

ísli sluší ne dosti klidné mysli debutanta. P. Pa-

leek je mistr ve zpvu a vniká hluboko v ducha

svých úloh. Škola jeho ze výtená (užívá také pkného
trylku, což u bas poídku, zvlášt za našich as,
kde umní zpívati tak asto zvrhá se v umní ki-

eti), hlasových effekt jest dobe znalý i užívá jich

na pravém míst; máf ve zpvu znané zkušenosti.

Mimo to je p. Paleek dobrý herec, hra jeho je pro-

myšlená a místy zajisté duchaplná. Vše to dohro-

mady pedstavuje nám umlce výteného, jakých

divadlo naše nemá . . . Celkem jest p. Paleek vý-

tený umlec, a editelstvo prokázalo jeho získáním

ruské opee znanou službu ..."

Referáty o prvých vystoupeních našeho Paleka
v Petrohrad jsou zde proto uvedeny obšírnji,^ any
jsou pro eského lovka velice pounými. etba
jejich psobí nejprve dojmem ásteného zklamání,

nebof nehledíc k nestejnému pijetí umlce pi
„Faustu", tvrzení, že „hlas jeho není píliš silný,

takže pi chatrném akustickém zízení mariinského

divadla místy nedostatek síly plnému efektu pekážel",

znalce orgánu Palekova pekvapuje. A zajisté že

byl i umlec sklamán pi prvém zapní, když seznal,

že jest mu bojovati s nepíznivou budovou, o niž

i kritik praví, že není akustickou, a že ohromná
prostora jejího hledišt pohltí mnoho z jeho hlasu

i umní. Proto nadbytek tremola neúmyslného, a proto

pi prvém ?ajisté že úzkostném poznání „malosti"

hlasu, „tu a tam" forcirování, snad bezdné, ale

staící, aby kritik pro budoucnost ml obavu, aby
umlec effektu neobtoval své prostedky. A v tom
práv tkví pro Josefa Paleka, jako umlce, tragika,

že se tak skuten stalo. Z dalšího jeho psobení
lze vidti, že nezmohl umlec tímto zpsobem hle-

dišt carského divadla, jako v Praze skrovnou bu-
dovu Prozatímního, ale že toto zmohlo jeho. Pro-

roctví kritika „Petrohradských Vdomostí" se bo-
lestn vyplnilo : Paleek skuten své prostedky ob-
toval — po dvou letech ztratil hlas úpln, mlád a

v plné síle, chtje spti ješt výše. Tragika eského
umlce, jenž mohl v menších pomrech ve své do-
movin ješt dlouhá leta psobiti, ale jehož touha po
vyšších cílech pi vzletu k slunci udolala jako Ikara.

Le tato dv léta pvecké innosti Palekovy na
Rusi byla v pravd požehnána, a zvlášt jest umlci
piísti k zásluze, že on to byl, jehož piinním
byla uvedena v prvém roce jeho innosti na carskou

scénu Smetanova nesmrtelná „Prodaná nevsta", teba
z dvod osobních, jak bylo kdesi vytknuto. Že však

Paleka k tomuto krásnému inu nutila i hudební

a vlastenecká povinnost, lze snadno z jeho poctiv

národní a umlecké minulosti uviti. Pražské listy

hned po jeho prvém vystoupení pinesly o tom zprávu

s tím, že doufají, že tento první krok eské opery

na ruskou pdu bude šastný, „zvlášt když úlohu

Kecala, cizímu mlci velice nesnadnou, provede p. Pa-

leek, jenž práv v této úloze jest nedostižným."

„Prodanou nevstu" obdržel Paleek od iditelství

za benefici a již 18. ledna 1871 teme v „Hud. L."

. 47 pvodní dopis z Petrohradu ze dne 12. ledna

0 jejím provedení. Konstatuje úspch pedstavení,

píše dopisovatel: „Ani mne, aniž ostatní echy ne-

pekvapil takový výsledek, neb úspch opery v Praze,

dokonalý výkon hlavní osoby „dohazovae Kecala"

panem Palekem, pak dojímavost nápv zaruily

nám již z pedku šastný výsledek. Však pekvapeni
byli ti pánové, již mimo Vlach, Paíže a Nmecka
ani nehledají umlc a umleckých výtvor, nýbrž

málem by myslili, že mimo Rusko jen samí Nétnci

obývají . . . Zase jiní s úsmvem si slabikovali „Pro-

daná nevsta" Smetany, ku píjmu Paleka atd. : to

již byli ti lepší! Direkce jich uspokojila však násle-

dujícím slohem divadelní cedule

:

Ku píjmu pána J. Paleek (sic)

„Prodaná nevsta",
opera od B. Smetany (sic),

slova p. K. Sabina (sic)!

Zásluha o pijetí „Prodané nevsty" na ruskou

scénu písluší p. Palekovi, který jediný z umlc ji

znal a tedy i doporuiti ji mohl. Bez jeho úastenství

by opera tato pi nynjších pomrech ani možná ne-

byla; také lze pedvídati, jakmile Paleka nebude,

1 „Prodané nevsty" nebude. Píiny jsou následu-

jící : partie „Kecala" vyžaduje svou vysokou polohou

ohebný hlas ve výšce, aneb umlé jím vládnutí

a k tomu i veliký objem
;
pak ale pedevším ušlechtilý

výraz komický. A když si pomyslíme, že všechen

ten anekdotický dj k osob Kecalov jest pipoután,

bez jehož intriky i vše ostatní bylo by zbytené,
a že Kecal musí býti dmyslným hercem — tož pi-
cházíme k tomu závrku, že úloha Kecala žádá
píliš mnoho zpsobilosti, a že takového umlce
zídka bývá, ba krom Paleka tím asem u nás

druhého není.

Motivy, pro Paleek k provozování navrhl práv
„Prodanou nevstu", jsou asi tyto. Pedn jest v této

opee jeho partie, v které v Praze vždy vynikal, za-

jímavá, za druhé chtl ukázati se také ze stránky

komické ; nemén pohnula jej k tomu i osobní píze
a vlastenecké smýšlení.

Paleek zpíval poprvé u nás v Gounodov „Faustu"

jako známo, i líbil se velmi. Však našli se i písní

soudcové, kteí jeho hlas nazvali nmeckým „bier-

bassem" (I), a tak líbezného basu málo bývá, po-

ínaje od hlubokých ton až po c, ba v píznivých
momentech zní i vrchní rejstík krásn. Povídali též,

ve he že pehání, zajisté proto, ponvadž vtší díl
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zpvák jako loutky stojí na jevišti. Pravda, že Pa-

lekv hlas není hmotný, a proto akustické pomry
našeho divadla a silný orchestr jej v úloze Bertrama

pekonaly, tím spíše, an mu ruský jazyk tehdá ješt

veliké pekážky v cestu kladl. asem (pomrn s po-

krokem Paleka v ruské výslovnosti) pomluva utichla.

Náš Paleek pokraoval pedstavovati Mefista dle

vlastního svého umleckého názoru, i co z toho

vyšlo? Posledn jsme mli potšení, vidti celou

carskou rodinu v ruské opee, ehož díve nebývalo

(krom parádních pedstavení), pi emž císaovna
Palekovi dala vyjáditi svou spokojenost. Hned si

na to šeptali, že car si nepeje více, aby Vlaši hráli

„Fausta" nadále, aby prý tím jich reputace (snad!)

neutrpla.

Po tomto úspchu dalo se pedvídati, že v den
píjmu Palekova bude vybrané obecenstvo shromáž-
dno. Tak se i stale. Dm byl vyprodaný, vzdor

cenám více než zdvojnásobeným. . . P. Paleek vy-

znamenán byl dvma vavínovými vnci a mnohokráte
vyvolán. Takto se p. Palekovi povedl šlechetný jeho

úmysl; doufám, že mu za to budou vdni nejen

skladatel, než i eské národní divadlo a veškerý

národ eský. .
.*

V tu dobu již mlo pražské divadlo vyjednané

s Palekem na r. 1871 pohostinské hry v Praze.

Paleek o tom píše sám matce: „Pijedu již asi

1. ervna do Prahy, nebo jsem dostal od editelstva

esk. divadla dopis, že nebudou mít v ervenci novo-
mstské divadlo a tak musím hned z Petrohradu do
Prahy. Utrpím tím velkou škodu, nejmén 2 tisíce

rubl ztratím, nebof nevím ješt, jest-li budou moci
z Prahy do Odsy. Slíbil jsem ale editelstvu esk.
divadla, když jsem odjíždl, že na léto pijedu a tak

musím slovo držet, nebof bych tím zavdal píinu
svým nepátelm k veejným stížnostem. iditelstvo

mn bude platit za jedno pedstavení 150 zl. a be-

nefic, budu zpívat asi 12krát. .
.*

Prvé své pohostinské hry po odjezdu do Ruska
zahájil tedy Paleek v Praze dne 13. ervna 1871,

ovšem s domyslitelným výsledkem. Nejprve vystoupil

jako Fallstaf ve „Veselých ženách Vindsorských".

„Ženské listy", msinl píloha „Kvt", napsaly

v pehledu o tchto pohostinských výstupech

:

„. . . Obsypán byv vnci a pivítán nejhlunjším
potleskem, seznal zajisté, že se nezmnily velé sym-
pathie eského obecenstva k nmu ani v nejmenším.

Velkolepý svt ruské metropole i pomry divadelní

v Petrohrad nezstaly bez vlivu na našeho umlce.
Seznaly jsme, že znamenit pokroil a vyšinul se opt
výše v umni, jež si byl vytknul za ell svého krás-

ného povolání. .
."

Krom Fallstafa pedvedl Paleek ješt kardinála

Bragniho z „Židovky", („Ženské listy" : „Co z „Bragni"

zjevil se nám p. Paleek jako výtený herec tragický,

takže úpln zapomínáme na komické jeho výkony,

nemohouce je stotožnit s jednou a téže csobou. . ."),

Kryšplna, Kecala, Janka, Lorenza, Mefista a Figara.

„Kvty" napsaly 6. ervence: „Pohostinské hry

Palekovy stávají se obecenstvu našemu požitkem

neobyejn milým. Znali jsme slet p. Paleka již na

svém jevišti jako umlce dokonalého, ale tolik musl

pisvditi každý, že veškeré jeho konání valn po-

kroilo, že umlecká jeho jistota nabyla rozhledu, že

výraznost jeho jest ušlechtilejší a jadrnjší, zpv jeho

zvunjší a ohebnjší. Pobyt v Petrohrad patrn na

p. Paleka psobil tedy velmi pízniv. .
."

Ješt jednou, a sice v následujícím roce 1872
vystupoval Paleek v ervnu pohostinsku v Praze a

opt s výsledkem dokonalým a pijat jsa s otevenou
nárui.

Že v Rusku se, umlec stále snažil aby se zdo-
konaloval, o tom svdí opt jeho vlastní slova z do-

pisu k matce, datovaného v Petrohrad, 5. listopadu

rusk. r. 1871., která zní: „. . . Žef mne má povaha
nedá pokoje a že nezstanu ješt stát — nebof jsem

nedosáhl ješt vrchole — mže sí každý pomyslit,

kdo mou povahu jen trochu zná; mohu prozatím

íci, že se mi vše dobe daí a že se zdá, že za dv
leta budu zase zstávat s rodinou v Praze a odtud

jen vyjíždt na nkolik msíc bu do Petrohradu,

bu do Itálie, nebo Londýna a že budu-li zdráv, pi-
nesu vždy hezky naplnné kapsy doml V lét tento

rok do Londýna nepojedu, nýbrž do Itálie ku dalšímu

svému vzdlání, tof se rozumí na své peníze, které

ale ponesou hojných úrok!"
O svých plánech a cestách zmiuje se v jiném

dopise k matce: „. . . . Pojedeme (s prof. erným,
klavírním virtuosem a profesorem Petrohradské kon-

servatoe) po Volze na Kaspické moe na Kavkaz,

odtud na erné moe do Odssy, z Odssy do Kon-
stantinoplu, kde máme nadji dát koncert u sultána

prostednictvím ruského vyslanectví. . . Jestli tu cestu

vykonáme za 6—7 nedl, zbude mi ješt 7 nedl a

jel bych z Konstantinopolu po moi do Itálie, íma
atd. a pes Švýcarsko dom! Jestli ale se zdržíme

déle ve vnit Rusi, tak pojedu po Dunaji zrovna do
Rakouska. .

."

Cesta do Itálie se uskutenila. Paleek ji krásn
popisuje v dopise z Milána ze dne 16. ervna 1872.,

po pohostinských hrách Pražských. „Jsem rád", píše

ke konci dopisu, „že jsem zase z Prahy, nebo já v té

Praze nemohu si odpoinout. .
."

O dalších osudech Palekových v Rusku mám
temno. Neznám ani pesného data, kdy skonil svou

innost u carské opery jako pvec a stal se pouze

vrchním režisérem této opery a professorem carské

konservatoe. Odpovdl mi sice na mj prvý dopis,

žé jsem mu uinil velkou radost, an mj chystaný

lánek o jeho psobení podává mu dkazy, „že žije

ješt v echách vzpomínka na Paleka," ale bližších

údaj nezaslal mi ani na mj druhý dopis. Povdl
mi jedin (dopis z 9. listopadu rusk. 1906): „Jsem

i po dnes jediným umleckým regisenrem v Carské

Petrohradské opee i professorem konservatoria

(v mých rukou jest operní klas). Zpráva, která prý

byla v lét v novinách „Politik", že jsem již v pensi,

byla nepravdivá." —
Dnes jest již Josef Paleek skuten ve výslužb,

do niž vstoupil poátkem r. 1911. O této významné
události v život eského umlce za hranicemi ro-

zepsaly se {všechny pražské listy a z nich zvlášt
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obšírn o slavnosti té psaly „Nár. Listy" ze dne

7. bezna r. 1911., v rubrice „Theatralia"

:

„Chefrežisér carské opery petrohrad-
ské Josef Paleek rozlouil se se svým úadem
v pondlí dne 20. února benefiním pedstavením,

které bylo zárove dvorní slavností, k níž dostavili

se car, carevna matka Marie Feodorovna s mladými

velkoknížaty a velkoknžnami, všichni páni a dámy
ode dvora, ministi s paními a všechno štábní d-
stojnictvo posádky ve velkých uniformách. . . První

dva akty minuly beze všech ovací pro jubilanta-re-

žiséra a nastávajícího pensistu. Teprve po druhém

aktu dal si car Paleka zavolati do své íože, v jejímž

salonu carská rodina pospolit pila aj. Car vyšel ze

salonu a postoupiv k Palekovi, podal mu ruku, i

blahopál mu. Vyptával se oslavence na jeho um-
leckou dráhu, jak dlouho byl pvcem, jak dlouho re-

žisérem, naež mu car opt stiskl ruku a blahosklonn

mu dkoval za velké služby, které prokázal ruské

opee. Potom vzal z rukou pítomného iditele velký

zlatý pohár, zdobený dvma státními znaky carskými

a podal jej umlci vlastnorun na památku na dnešní

den, jak ekl. — V té chvíli vstoupila do lože i ca-

revna Marie Feodorovna, i podávajíc ruku Palekovi,

litovala, že jej už dávno nevidla. „Díve, dokud
bývala ješt pedstavení v Eremitáži nebo u dvora,"

pravila carevna, „s potšením vídala jsem vás astji
na scén". Blahopála odstupujícímu režisérovi a po-

dala mu na památku briliantovou jehlici s carskou

korunou. Mezi portierami salonu postavily se carské

dti. Potom s optným blahopáním byl Paleek pro-

puštn. Potom došlo k oslavám se strany publika.

Paleek vyvolán a objevil se uprosted všeho per-

sonálu operního, na jevišti shromáždného, kolem
stolu, na nmž rozloženy slavnostní dary. Pokloniv

se dvoru, pijímal oslavenec deputace, jichž se do-

stavila ada tém nekonená
;
po celou tu dobu, za-

bírající s proslovy déle pl hodiny, dvr zstal v ložích

pítomen. Pedstavení samo trvalo do 1 hodiny po
plnoci, naež pijímal odstupující režisér hosty ve

svém byt. Ve tvrtek m. t. byla veliká slavnost na
poest Palekovu v carské konservatoi, kdež jak

známo, byl po dlouhá leta professorem. . . Paleek
zjednal si podle ruských i jiných hlas o výkonné
operní umní na Rusi nesmrtelných zásluh."

Josef Paleek, nyní 71 rok starý, jehož život

byl vyplnn prací, smující k nejvyšším metám
umní, svtový umlec, jenž vždy a všude vystupoval

jako ech a hrd se hlásil k svému národu, jenž

propagoval v cizin umní svého národa a inil est
jménu eskému, žije dosud po 401etém psobení
v cizin ve výslužb v Petrohrad, vážen a zbož-
ován jsa na Rusi jako reorganisátor a obroditel

operního umní pveckého. V dob, kdy oslavovalo

se obecn jubileum padesátiletí poátku samostatnosti

eského divadelního umní a zvlášt eské opery
v nov oteveném Prozatímním divadle, bylo spra-

vedlivo, aby se v eském tisku šíe vzpomenulo i

toho, jenž platn pispl k oblíbenosti tohoto divadla

a razil tak dráhu budoucímu rozkvtu eské opery

ve velikém Divadle Národním. Budiž est a sláva

umlci i lovku!

DIVADLA

NÁRODNÍ DIVADLO.

Pronikavý úspch „Poustevníkova zvonku" piml
patrn správu opery, že optn sáhla do hojných zásob
staršího archivu a znovu uvedla na repertoir po leta již

nedávaného Heroldova „Zampu". Opera tato pes nepo-
piratelné slabiny libretta, jež samo o sob neni dílem
vynikajícím, má ve svém partu hudebním tolik svžesti,
že i dnes, po osmi desítiletích, dovede se zalíbiti nej-

širším vrstvám, jež v dosti již pokroilé saisoné hledají

v divadle osvžení v lehím genru tvorby dramatické.
Zejména, je-li milé a prhledné dílko tak pkn scéno-
váno — režii p. Polákov zdailo se velmi psobiv
rozešitl i nejchoulostivjší výjevy, kdy objevuje se
slavného piráta pronásledující socha — a, je-li v celém
provedení musikálním tolik dramatického spádu, rytmické
pesnosti a švihu v tempech. Soli, sbor i orchestr tžko
snesli by tentokráte vážnjší výtky. Toto faktum tím více

tší, o obtížnjší jsou svými požadavky jednotlivé role

sólist, zejména role titulní. Psána pvodn v poloze
tém zcela tenorové, musila se ovšem podvoliti ampu-
taci hojných výšek, ale to, co z ní- zbylo v tom ohledu,
ovládnul pan Burian svým pveckým umním zname-
nit. Kdyby k brillantn vypracovanému, slohov bez-
vadnému jeho výkonu pveckému pistoupilo jen trochu
vice temperamentu, byl by jeho Zampa dokonalým. Paní
B o g u c k á dovedla se penésti se zdarem i pes místa
kolloraturní, jež nejsou jí tak blízkými. O humor postarala
se s úspchem i pvecky dobrá trojice : pí Hor vatová
a pp. S t o r k a P o 1 1 e r t. Konen i pan Šindler
nevypadal z rámce veera, jenž byl doplnn živou úastí
etn se dostavivšího obecenstva. Ješt zvlášt zmíniti se

nutno tentokrát o velmi dobré mluvené próse a též

i o Vymetalov pekladu ásti zpvní, který má ladnou
dikci. Operu ídil pan kapelník Brzobohatý.

Ve svých pohostinských hrách pokroil p. Otakar
M a á k Leoncavallovými „Komedianty". Dovede z vdné
role Paácy vytžiti vše, co pispívá k úinu. Zejména
v dramatických místech dovede spojití vnitní prolnutí

zpívaného s výraznou gestikulací a staví tak svj výkon
na vysoký stupe vysplosti. Vedle hosta vynikal

v „Komediantech" nejvíce optn p. Burian, jehož
prolog jest pro posluchae opravdovým umleckým po-
žitkem. Ped „Komedianty" sehrána Mascagniova aktovka.

Rád piznávám, že pan D u r a svého Turiddu psobiv
hraje a dobe zpívá.

Dnešní referát jest posledním v této saison. Chápu
se této píležitosti a znovu vzpomínám všeho, co v ní

vykonáno všech tch krásných veer, které jsme pi
umleckém hodu v Národním divadle letos zažili. Byla
to veliká práce, odmnná pomrn skrovn i nejvtšim
uznáním. A ze srdce peji všemu umleckému souboru,

aby zotavil se v dob prázdnin ku optné, nové, usilovné

innosti, která jist pinese nová vítzství. Píštím rokem
Národní divadlo jde vstíc „Parsifalu". Jeho úspch jist

pekoná i letošního „Tristana!" Zdenk Knittl.

PEHLED REVUI
Neue Zeitschrift fur Musik. Roník 80, ís. 25.

Obsah. VI. Wagnerovo islo. Dr. Adolf Kohnt : Richard
Wagner a jeho matka. — K novjší wagnerovské litera-

tue. — Prof. dr. Jií Holz : Richard Wagner a jeho staro-
nmecké látky. — Dopisy z dob Wagnerova paížského
strádání. — Obzor: Opera. Koncerty. Rzné zprávy.
Nová klavírní literatura.
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Signále fur die musikalische Welt. Roník 71. ís. 25.

Obsah : Fritz Crome : Petr Heíse. — Prof. Walter Petzet

:

Jena II. — Z Berlína : Opera a koncerty. — Dopisy z Ba-
selu a Antverp. — Drobné zprávy. — Nové hudebniny.

Signále fur die musikalische Welt. Roník 71. ís. 26.

Obsah: August Spanuth: Ovoce z cesty II. — Akos
László : XIV. švýcajská hudební slavnost ve St. Gallen. —
Artur Liebscher: Školní slavnost u Jaques-Dalcrozé. —
Karel Wolfi : 89. dolnorýnská hudební slavnost v kolínské
opee. — Hudební dopisy z Essenu a Meiningen. —
Drobné zprávy. — Nové hudebniny. — /.

PIANA A MANINA
nejlepších firem se zárukou

za ceny nejnižší

prodává

MOJMÍR URBÁNEK,
komorní dodavatel

v PRAZE, Hlávkv palác.

RUZNE ZPRÁVY iSj|i§i|iSiiSí

* Krajan náš Jan Doubrava, chorregent dvorního far-

ního chrámu, universitní lektor a adjunkt archivu c. k.

spolenosti hud. pátel ve Vídni dokonil práv jedno-
aktovou operu „Gadhi a Mája" dle dramatu Mich. Beera
„Pana". Opera má koeny svoje ve skize, o niž se Hans
Richter velice pochvaln vyslovil.

* Pípad Henri Tocháka zpsobil v hudebních
kruzích veliké pekvapení a byl živ petásán. Slo-

vutný tento „autor", jejž slavná a neomylná „Hu-
dební Revue" ítala mezi své vrné, zpsobem velmi
orginelním totjž „spisoval" lánky. Vypisoval celé

odstavce ze Saldy a lepil z nich své literárn hu-
dební essaye, dávaje si pi tom jen tu práci, že jména
eských literát z díla Šaldova zamoval jmény fran-

couzských skladatel. F. X. Šalda ale na ten švindl pišel
— a te je to venku. Te si mže „Hudební revue" svého
„znamenitého" spolupracovníka dáti za rámeek. Ovšem—
ono se íkává, že pýcha pedchází pád. — Není to dávno,
co jistý e k. finanní anonymus v „Hudební Revui" iro-

nisoval „Dalibora", že „v nm pouze jest na sklad nej-

lepší zboží všeho druhu". Dnes se ovšem ukázalo, že
v „Hudební Revui" to zboží na sklad není.

* Novou operettu „Zlatá studn" skládá Rudolf
V a š a t a, skladatel „Pražského Ghetta". Libretto napsal
mu Jos. Hais-Týnecký. Dj vzat jest z pražského života
a pevládá v nm živel humoristický.

* Dvoákovo „Stabat mater" provedeno podruhé
v dkanském chrám v Táboe.

* Ouvertura k „Aid" objevena. Oznamuje se z Mi-
lána : Pi rovnání písemné pozstalosti Verdiovy objevena
byla dosud nikdy neprovozovaná symfonie mistrova k opee
„Aida". Nete Verdiova odevzdala jí slavnému kapelníku

Toscaninimu, jenž vzal na se rozhodnouti o provedeni
této skladby, kterou Verdi svého asu pi prvých zkouš-
kách k opee „Aida" v Kairu na radu dirigenta Bottesiniho
vytrhl z partitury, protože ho neuspokojila. Ouvertura
tato obsahuje hlavní motivy opery a má 76 stránek. Da-
tována jest ze dne 23. prosince 1872.

* Princ Joachim Albrecht z Hohenzollerú složil

fantasii pro velký orchestr v e-moll, která práv byla
provedena lázeským orchestrem v Karlových Varech pod
vedením Roberta Manzera.

* Edita Voigtlaender zamýšlí spolu s Hansem Bot-
termundem a Adolfem Mullerem v píští sezon v Berlin
provésti úhrn všechna zídka slýchaná smycová tria

Beethovenova.
* „Herbert a Hilda", nedávno dokonená opera Val-

demarav. Baussnern, pijata byla ku provozování mstským
divadlem v Lipsku.

* „Der Klarinettenmacher", opera od Bedicha Weíg-
manna, pijata ku provozování v Hamburce.

* Anton Doo, známý pianista a klavírní paedagog,
slavil 20. ervna ve Vídni osmdesáté narozeniny v plné sile.

* Pianista Lamond, známý pražskému obecenstvu
svými vynikajícími virtuosními výkony, pokusil se nedávno
v Sondershausen též jako dirigent, a to, jak se dosud
sdluje, s úspchem.

* Anton Fuchs, vrchní režisér v Mnichov, slavil

práv tyicáté výroí své umlecké innosti.
* Lola Artót de Padllle a Heman Jadlowker jme-

nování pruskými komorními pvci.
* Safonov jmenován estným lenem londýnské Phil-

harmonie Society.
* Julie Culpová, pvkyn písní a koncertních arií,

známá z koncert komorní hudby, docílila v Americe
ohromných úspch. — /.

* Dvoákv „Karneval" proveden se skvlým úsp-
chem pod ízením našeho krajana Fr. Neumanna na
lidovém koncert ve Frankfurt nad Mohanem u pítom-
nosti desíti tisíc poslucha. Krom díla Dvoákova byla
na programu ajkovského „Symfonie pathetique" a nkteré
skladby Wagnerovy.

* Výroní veejné zkoušky eské hudební školy ma-
tiní v es. Budjovicích. Ve stedu 18. ervna 1913.

Oddleni nižší. Roník I. — Ve tvrtek 19. ervna 1913.

Ronik II. — V pátek 20. ervna 1913. Roník III. —
V úterý 24. ervna 1913. Roník III. (pokraováni). — Ve
stedu 25. ervna 1913. Roník I. (pokraování). — V pátek
27. ervna 1913. Roník III. — V sobotu 21. ervna 1913.

Koncert I. Dvoákv veer. 1. Legenda cis-moll ís. 6,

pro klavír 4run, A. Simonová; Slovanské tance II. . . 1,

pro klavír 4run, A. Stecherová. 2. Písn: a) Kéž duch
mj sám, b) Ach, není tu Ella Humhalová. 3.

Sonáta F-dur pro housle a klavír, R. Babka, Frant. Stein.

4. Poetické nálady: a) Selská ballada, b) Rej skítk, pro
klavír, Bož. Rožálová. 5. Písn: a) U potoka, b) Jaro,

Mája Halinová. 6. Malikosti pro housle, violoncello a
harmonium, M. Králíková, V. Plachta, Ot. Jeremiáš a ed.
B. Jeremiáš. 7. Veerní les rozvázal zvonky. Smíšený sbor,

Sborové oddlení a žákovský orchestr. 8. Mazur z opery
„Dimitrij" pro smíšený sbor se sólem a prvodem
orchestru, Sborové oddleni a žákovský orchestr. — V so-

botu 28. ervna 1913. Koncert II. Cyklus „eské tance"
pro klavír od Bedicha Smetany. 1. Polka Be-dur, Ella

Humhalová. 2. Oves, Milada Švandová. 3. Cibulika, Vlad.

Kinkor. 4. Polka fis-moll, Vilma Dlouhá. 5. Slepika, Marie
Marešová. 6. Sousedská, Otil. Kodalová. 7. Hulán, Leont.
Hromadová. 8. Polka a-moll, Marie Marešová. 9. Obkroák,
Vlad. Kinkor. 10. Skoná, Irena Teršipová. 11. Medvd,
Milada Švandová. 12. Furiant, Anna Stecherová. 13. Polka
F-dur, Ella Humhalová. 14. Dupák, Frant. Stein. — Ve
stedu 2. ervence 1913. Koncert III. 1. Wagner Richard:
Sumot lesa z opery „Siegfried" pro harmonium a klavir,

Vlad. Kinkor. 2. ajkovskij Petr : Ptáe. Píse, Ter. Šastná.
3. Fibich Zdenk: Zpv Pemysla z opery „Šárka",

K. Fechtner. 4. Smetana Bed.: Etuda „Na behu moském",
pro klavir, Frant. Stein. 5. Dvoák Ant.: Arie Svatavy
z orat. „Sv. Ludmila", PhC. A. Burešová. 6. Wagner Rich.:
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Sbor pradlen a ballada Senty z opery „Bludný Holanan".
Senta — Ma. Vrkoová, Mary — PhC. A. Burešová a

sborové oddlení. 7. Bach Seb.: Andante z III. sonáty,

Sarasate P.: Cigánské melodie pro housle, Rud. Babka.
8. Bendi Karel: Arie Škretyzopery „Karel Sketa", Karel

Mitiska. 9. Smetana Bed.: Z eských luh a háj. Symfo-
nická báse pro 2 klavíry a harmonium, L. Hromadová,
E. Humhalová, M. Marešová, M. Švandová. U harmonia
id. B. Jeremiáš. 10. |eremiáš Boh.: Scherzo op. 3. pro
velký orchestr, Orchestr hudební školy. Dirigent: iditel

Bohuslav Jeremiáš. U klavíru doprovází pan Otokar Je-
remiáš.

* Veejné zkoušky. Hudební konservato v Praze.

Školní rok 1912—1913. Program výstupní zkoušky v pon-
dlí dne 30. ervna 1913. 1. Kamila Riedlová: K. Bleyle:

Houslový koncert I. vta. U klavíru Jan Kopecký. 2. Pavla
Helmichová: Fr. Liszt: Ballada h-moll pro klavír. 3. Vla-

dimír Hájek: H. Vieuxtemps : I. houslový koncert. II. a III.

vta. U klavíru Anna Prášková. 4. Bediška Weinberge-
rová: a) B.Chopin: Notturno cis-moll, op. 27, b) Fr. Liszt:

XI. Rhapsodie, pro klavír. 5. Ludmila Petranová : Fr. Liszt

:

a) Gondoliera, b) Campanella, pro klavír. 6. Regina e-
háková: Max Bruch: I. houslový koncert g-moll I. a II.

véta. U klavíru Anna Prášková. 7. Marie Waldhauselová:

I. Š. Bach : Chromatická fantasie pro klavír. 8. Vojmír Attl

:

Hanuš Trneek: Fantasie na motivy ze Smetanovy „Pro-
dané nevsty", pro harfu. 9. Františka Nettlová: B. Chopin:
a) Notturno b-moll, b) Ballada g-moll, pro klavír. 10. Karel
Hassal: N. Gade: Houslový koncert I. vta. U klavíru

Marta Dubská. 11. Vlasta Váová: a) B. Smetana: Conso-
lation (Réves), b) S. Rachmaninov: Polichinelle, pro klavír.

— Program výstupní zkoušky v úterý dne 1. ervence
1913. 1. Josef Šrajer: Grandval: Koncert pro hoboj I. vta.
U klavíru Hildegarda Spenglerová. 2. Ludmila Špindle-
rová : K. Bleyle : Houslový koncert I. vta. U klavíru Anna
Prášková. 3. Leo Schwarz: a) Vítzslav Novák : Amoroso,
b) Fr. Liszt : XIII. Uherská rhapsodie, pro klavír. 4. Bedich
Voldan: C. Saint-Sans: Houslový koncert h-moll II. a III.

vta, op. 61. U klavíru Františka Nettlová. Výstupní
produkce operní a inoherní školy na ústavním jevišti:

5. V. Gluck: Orfeus (Arie „Che faró senza Euridice?")
Orfeus: Otilie Kalhousová. 6. G. Puccini: Madame
Butterfly (Arie), Madame Butterfly : Josefina Trucová.
7. G. Puccini : Madame Butterfly (Duetto „Všecky kvty"),
Madame Butterfly: Josefina Trucová. Zuzuky: Emma
Eiseltová. 8. G. Meyerbeer: Prorok (Arie), Fides: Otilie

Kalhousová. 9. G. Saint-Sans: Samson a Dalila (Arie),

Dalila: Emma Eiseltová. — Program výstupní zkoušky
ve stedu dne 2. ervence 1913. 1. Anna Fuková : Josef
Klika : Koncertní fantasie na chorál sv. Václava pro var-
hany. 2. Jan Šubrt: Ludvík Milde: Koncert, f-moll, pro
fagott. U klavíru Janko Ravnik. 3. Oldich Šorejs: Frant.

erný: II. koncert Fis-dur II. a III. vta, pro kontrabass.

U klavíru Bedich Voldan. 4. Josef Auersperg: josef Klika:
Koncertní fantasie pro hoboj. U klavíru prof. Jos. Klika.
5. Marie Machová: a) B. Smetana: Consolation (Réves),
b) Fr. Liszt: Tarantella (Venezia e Napoll), pro klavír.

6. František Diviš : Karel Reinecke : Koncert II. a III. vta,
pro flétnu. U klavíru Bedich Voldan. 7. Josef Janoušek:
August Kiel: Koncert f-moll II. a I. vta, pro lesní roh,

U klavíru : Pavla Helmichová. 8. Jolán Csapóová : F. Men-
delssohn-Bartholdy : Houslový koncert e-moll I. vta,
op. 64. U klavíru Františka Nettlová. 9. Florentina Mallá

:

Fr. Liszt: a) Etud de Concert As dur, b) X. Rhapsodie,
pro klavír. 10. Vilém Tschakert: C. Franck: Piéce he-
roíque, pro varhany. — Program výstupní zkoušky ve
tvrtek dne 3. ervence 1913. 1. Ludvík Kirchháusel:
Enrico Bossi: Toccata di concerto ís. 5., op. 118. pro
varhany. 2. Václav Pangraz: Fr. Strauss: Koncert II. a I.

vta, pro lesní roh. U klavíru Pavla Helmichová. 3. Josef
Pschorn: S. Kussevickij: Koncert A-dur, v pro kontrabass.
U klavíru Marie Pachmannová. 4. Jan Šlais: Tor Aulin:
Houslový koncert c-moll, I. vta, op. 14. U klavíru Leo
Schwarz. 5. Ludmila Slukovová: a) B. Chopin: Notturno
E-dur, b) Fr. Liszt: Polonéza E-dur, pro klavír. 6. Otto
Weber: K. M. z Weber: Koncert II. a III. vta, pro fagott.

mÚ BESEDY

7. Julie Nessýová: Hanuš Trneek: Fantasie pro harfu.

8. Jan Pibyl: P. J. ajkovskij: Houslový koncert D-dur
1. vta, op. 35. U klavíru Leo Schwarz. 9. Frant. Michálek

:

Max Reger: Improvisace, 1. vta z varhanní sonáty ís. 2.,

op. 60. — Program výstupní zkoušky (školy pro skladbu)
v pátek dne 4. ervence 1913. 1. Assen Dimitrov: Hadžl
Dimitr : Symfonická báse pro velký orchestr. — Na Bal-

kán zvolna umírá tžce zranný rek Hadži Dimitr, jehož
hlavou zmítají horené sny. — Je doba žní Z dáli ozývá
se smutný zpv žneek. Nehybné slunce plane hnéviv
na nebi. Krev prýští z hrdinovy rány a chladná smrt se
zvolna blíží k nmu. On však nikdy nezeme, nebo padl
pro svobodu a pravdu. Vše jej želí: píroda, nebe, zem,
dravá šelma i pvci, kteí jej opvují. — Orlice stíní jeho

bledou tvá, vlk krotce líže rány a sokol nad ním mává
perutí. — Padá veer. Hvzdy a luna se chvjí ve výši,

vtík vje, les tiše šumí a Balkán zaíná pti svou haj-

duckou píse. Víly, kouzlem líbezných tón zlákané,

v prsvitných rouškách se pikrádají k umírajícímu. Jedna
krášlí jeho ránu, druhá jej kísí studenou vodou, tetí ce-
luje jeho zsínalé rty a objímá jej. V nžném objetí sp-
chají s písnmi na rtech k nebi vyhledati ve tmách duši

pítele Karadži, díve než se rozední. -- A opt se pro-
bouzí jitro na Balkán. Junák leží, krev prýští z jeho
rány, kterou vlk krotce líže ... a tupé slunce plane na
nebi. — Dle básn Christova Botjova napsal V. Šak. —
2. Jaromír Weinberger: Sonáta pro klavír. I. Inquieto, ma
non presto. II. Lento con espressione. III Allegro risoluto.

Jaromír Weinberger. 3. Oskar Josefovi : Sonáta pro housle
a klavír. I. Allegro, ma non troppo. Andante sostenuto.

II. Presto scherzando. František Kudláek, Oskar Josefovi.
4. Jaromír Weinberger: Veseloherní ouvertura pro velký
orchestr.

Oprava. V lánku „Bibliografie starší hudby eské"
v ísle 43.-44. nutno opraviti: Na str. 291 v prvním sloupci

ádek 31. zdola : r. 1841 místo 1870; na téže stran v dru-
hém sloupci ádek 18. zdola: K. F. Becker místo Becher;
na str. 292 v prvním sloupci ádek 18. a 19. zdola : bohemica
místo bohemiea; na téže stran v druhém sloupci ádek 4.

shora : nezbádaný místo nebádaný ; na str. 294 v prvním
sloupci ádek 31. shora: Poime místo poídíme.

Ústav pro úplné vzdlání se
k operní dráze vDrážanech.
editel: Kapelník

pedstavení
se sbory

a orchestrem

Felix Petrenz, 100.

LOHENGRIN

úplné operní

Opera o 3
dj. od Rich.

Wagnera

„Ústav pro vzdl. se k oper. dráze v Drážanech" jest

první a jediná škola, jež svým žákm každoro. zna. po-
et celých oper skýtá. Pv. techn. vyuov. se neudluje,
volná volba uitele, jm. udáno na div. plakátech. Pes 100

žák na pedních scénách ve
r
výh. engag. Vstup kdykoliv.

Honorá 34 marky ms. (Žádné další vyd. pi vypra-
vení celých oper se sbory a orchestrem.) Prospekty
u p. Mojmíra Urbánka, Jungmannova 14, nebo
pímo od editelství: Drážany, Albrechtstrasse 41.

ODEBÍREJTE A ROZ-

ŠIUJTE „DALIBOR"!
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V mstysi Loueni u Nym-
burka obsadí se od 1 . srpna t. r.

Farní osada ítá 1400 duší. Celoroní
plat obnáší ze záduše, z knížecí pokladny

a s píbyteným celkem 750 K. Celo-

roní výnos štoly obnáší asi 200 K.

Dobrý houslista mže si hudební ško-

lou pivydlati celoron asi 200 K.

Povinnost hráti na varhany po celý £í

rok každodenn, astji o svátcích, též £J

pi dvojích službách Božích. Í|

Žádosti ádn vysvdeními a odpo- S|

ruením domácího duchovního úadu <j

doložené pijímá a dotazy bližší zod- £2

povídá ?!

knfžeci patronátnf úad <4

v Loueni u Nymburka. 5J

a
• ^T^" ^^B^ ^T^ ^^B^ ^^F^ ^^P^ ^^P^ ^^P^ ^^r^ ^^T'

Varhany
pneumatické soustavy, vyhovujíce všem moderním
požadavkm a vzdorující každé temparatue, do-
dává Frant. Šurát, stavitel varhan, . Budjo-
vice, Pražská silnice 57. Též rekonstrukce, opravy
a ladní provádí svdomit za ceny solidni. etná
znalecká dobrozdání po ruce, rozpoty a cesty

k poradám zdarma. (Specialista v zaizování hra-

cích stol.)

ikolnl 7, 8, 10, 12 a 14 K, orchestrové v pou-
zde se smycem, ís. 0 za 18 K, ís. 1 za 20 K,

ís. 2 za 24 K, . 3 za 30 K, výborné . 4 za 40 K,

koncertní v pouzde se smycem, lit. A za 50 K,

Ht B. za 60 K, lit. C za 80 K, lit D za 100 K, lit.

E za 130 K.

V. F. ERVENÍ A SVN0UÉ v Hradci Králové.

Nejdokonalejši hudební nástroje ze deva 1 kovu.

FSRSTEROVY KLAVÍRY
FGRSTEROVA PIANINA
F&RSTEROVA HARMONIA
dostat! lze ve všech lep ich skladech klavírních

AUG. FORSTER,
král. dvor. továrny V L0BAU v Sasku

a V GEORGSWALDE v echách.
Založeno Založeno

wmmmimmmmmmmmm

Anr.pcrROF
HRADEC KRÁIPUÉ

Zodpovdný redaktor Rud. 7amrz1a. — Naklad, a vyd. Mojmír Urbánek. — Tiskem „Grafie" v I Praze.



ÍSLO 47 a 48. V Pr aze, dne 3. prosince 1894. KOÓMK XVJ

DALIBOR.
HUDEBNÍ LISTY.

Vycli ázl v sobotu rAno mimo 4 ísla t ervenci a srpnu, do roka tedy 48 ísel 8mistránkových. — Redakce, administrace
i e x p e d i ce jest v knihkupectví Fr. A. rbánka naFerdinandské tidé v ísle 4. novém, vedle Národního divadla, kde výhradn se pedplácí
1 dopíácí, jakož i vyizují se zdarma reklamace, došl do 8 dni po vydání ísla, jež se nefrankuji a nezavírají. — í-eJ platné na nDalibnran iní
t Praze bez pošty : tvrtletn a k., púlletn 4 k., celoron 8 k.; v Praze poštou: tvrtletn 2 k. 20 h., púlletn 4 k. 40 h., celoron 8 k. 80 h. ; mimo Prahu
postou: tvrtletn 2 k. 40 h., púlletn 4 k. 80 h., celoron 9 k. go b. ; do ciziny: tvrtletn 3 k„ púlletn 6 k., celoron 12 k., Jednotlivá ísla stoji

24 h., poštou 28 h.

Kdo prvá ti ísla roníku n«bo tvrtletí si nechá, považován jest /a odbratele; odbratelem pak býti pestává, kdo se vzdá odbfránl písemn u hlavni

administrace v Praze. — Úty a upomínky jdou na úet pp. odbratelv.

OIISVII: Ant. Rubinstein f. Fr. K. Hejda. — Národní divadlo v Praze: »Mara«, >Otello«. — Z koncertní sín: Tetí koncert eského spolku pro

komorní hudbu. — Dopis z Vidn. II. B. Lvovský. — Osobní. — innost našich spolkv a ruch náš hudební : Dolni Dobrou, Kutná Hora,

Horažovice, Hoice, Jindichv Hradec, Humpolec 2., Chicago III. 2., Choce, Chrudim, Jarom, Jilemnice, Kladno, Kolín, Kouim, Kralupy

n. Vit., Libe, Mlník, Nymburk, Opono, Mor. Ostrava, Písek 2., Praha 9 ,
Prostjov 2., Roudnice n. L. 2., Sušice, Tábor 2., Tebí, Turnov,

Víde, Kr. Vinohrady 2., Žižkov. — Dopisy pvodní : Brandýs n. L., NácAd. — Rzné zprávy. — Inseráty.

; . . ..... ^

Velectným pp. odbratelm našim.

Dnešním dvojitým íslem ukonen jest roník letošní, a íslo /., po pípad i. a 2., nového (XVII.) roníku

»Dalibora« vydáno bude dne 29. t. m., na tuto zvláš upozorujeme, aby nebylo zbyten reklamováno. Titul

a obsah letošního roníku pidány budou k nkterému íslu budoucího roníku.

Osvdený smér »Dalibora« zstane i v píštím roníku nezmnn a všímáno bude jako posud hlavn
innosti na našem venkov, který nejvíce pilnul k asopisu našemu. Spolupracovníkm a pispívatelm našim

vyslovujeme zde velé diky s prosbou za další jejich vzácnou píze.
Kdož pak nejdéle do konce ledna 1805 plnou ástí pedplatí se na celý roník XVJL »Dalibora«,

dostanou po prázdninách, jako bylo v letech posledních, »Kalendá eských hudebníkv« na rok 1806

zdarma frankované.

Pedplatné zstává i pro roník píští nezmnno.

Redakce a administrace »Dalibora«
v knihkupectví Fr. A. Urbánka
v Praze, B[J*F- vedle Národníka divadla.

Antonín Rubinstein
zemel dne 20. listopadu 1894.

V období jediného roku zaznamenáváme tvrtou ztrátu svtového umlce. Po ajkovském,
Gounodovi a Biilowovi objevuje se ve smuteních rubrikách listv dnes jméno Antonína Rubinsteina,
geniálního virtuosa a slavného skladatele ruského. Jako tém pravidlem u duševních velikán, sklátila i jej

smrt náhlá, nepedvídaná. Zasáhla jej sice již v pokroilém vku, v plných 64 letech, nicmén v celé duševní

svžesti a tlesné ilosti. Zcela krátký zápas — a požehnaný, zásluh plný život skonen byl díve, než bylo

sotva komu známo, že hrozí i jen pouhé nebezpeí ! Ruský svt umlecký truchli nad rakví velikého krajana

s upímným žalem, a smutek tento dochází pochopitelného ohlasu ve všech koninách svta, kam jméno
Rubinsteinovo bylo proniklo.

S Antonínem Rubinsteinem vymel — abychom tak ekli — rod slavných „král pianist". Epitheton.

jež pináleželo druhdy Lisztovi, pešlo po jeho smrti na Rubinsteina a Blowa. Le Btilow. tento
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bystrý duch neobyejné sily, vždy mohutný a svérázný, neodolal fysickou svou povahou nebezpeím, jimiž

hrozily mu ustaviné námahy a stálá rozechvní. Podlehl v dálných krajích egyptských své chorob — a prestol

virtuosity pipadl Rubinsteinovi jedin. V posledních letech práv — z naší hudební spolenosti má
okamžiky ty každj" v živé pamti — zavítal mistr do Prahy, aby zde úinkoval ve velikém orkestrálnim

koncert, jenž sestaven byl z jeho skladeb a jehož výtžek vnován byl dobroinnému úelu. Zcela neobyejné
rozechvní zavládlo tehdá v koncertní síni naši, když objevil se proslavený mistr. A pece nebylo v zevnjšku
jeho nic z onoho zvláštního kouzla osobního jež uchvacuje i inassy a podmiuje takka bezdný hold. Písná,

siln vrásitá tvá, oko mdle zírající, ústa pevn s,-vená, kabát na prsou upjat vysoko ke krku — vše to

psobilo svou jednoduchostí, svou neaffektovaností tak zvláštním zpsobem, že se zdálo, jakoby dlel mezi

námi cizí, lhostejný pozorovatel, nikoli slovútný umlec a pední representant svtové komposice. Kdo však

mli píležitost, vejiti s oím v osobni styk, seznali, že pod maskou této chladnosti a uzavenosti skrývá se

povaha velice živá, vzntlivá a všem vlivm ušlechtilým pístupná. Byl to místy i humor, jenž probleskl

v jeho výrocích, humor dosti zajímavý, jenž nkdy bodl i ostnem satiry.

Rubinsteinv život zstane v djinách hudebních navždy zapsán co nejestnji. Zásluhy muže toho,

Aýsledky jeho psobení, jeho tvorby vlastní i jeho innosti paedagogické jsou tak rozsáhlé, že k ocenní jen

ponkud širšímu zasluhovaly by kapitol zvláštních. Slynult mistr nejen jako virtuos prvého ádu a plodný,

vynikající skladatel neobyejné svéráznosti, nýbrž i jako uitel, jako literát a zvlášt jako — lidumil.

O klavírním umni jeho nemžeme povdt! více, než že hra jeho vymykala se všem tm obvyklým píznakm,
jež spojujeme s pedstavou všední virtuosity, že idealisovala pednesem skladbu tak, jak toho krom Rubinsteina

nedovedl nikdo jiný, než uvedeni již králové pianist : Liszt a Biilow. V té píin nelze charakterisovati výkony

mistrovy jinak, než nazveme-li jej „jediným vyvoleným z mnoha povolaných".

Jako skladatel získal si Rubinstein již svými prvotinami jména pozoruhodného. Jakkoliv smr
komposice jeho chýlil se vždy pevahou ku vzorm nmeckým, prozrazují pece jeho pemnohé práce, zejména

opery, že ml vyvinutý smysl pro charakter ruské hudby národní a že dovedl koloritu lokálního užiti velmi

trefn. V „Démonu" na p. dkuje celá ada písní, popvkv a hlavn tanc pvab svj originálm hudby

lidové, z nichž bylo dmysln tženo. Z orchestrálních prací jeho zaslouží býti na prvém míst jmenována

symfonie ..Oceán", která zjednala si popularity všoobecné. Dále proslula umleckou cenou jeho díla komorní,

komposice klavírní, koncerty, písn a oratoria. Z Rubinsteinových oper uvádíme: „Dti poušt", „Feramors",

„Makkabejské", „Kupce Kalašnikova", „Nerona", „Démona", „Vojvodova syna", „Sulamith", „Groriušu" a

dv opery duchovní: „Babylonskou vž" a „Ztracený ráj". Nelze arci upíti, že v pemnohých pracích tchto

zstává umní za snahou a že po skladbách vskutku duchaplných a psobivých následuji produkty dosti chabé.

Tomu nasvduje nejzejmji pijetí, jakého se na p. Rubinsteinovým operám dostalo na svtových jevištích.

„Démon" jest, nemýlíme-li se, nejpopulárnjší dramatickou prací jeho vbec a po ní následují „Makkabejští",

„Dti poušt" a „Feramors", o ostatních není však na západoevropských divadlech ani slechu. Podobn se

to má i s komorními a klavírními pracemi, jež obsahuji vedle geniálních myšlének i etné banálnosti. Krátce

význam Rubinsteina jako skladatele je podízeným jeho významu v oboru virtuosity klavírní.

Spisy Rubinsteinovy zaujímají nkolik knih, z nichž nejvtší pozornost vzbudila bitká úvaha : „Hudba

a její misti", jak se zdá, urité to vyznání víry, ale psané asto tónem, jenž nesvdí o zvláštní objektivit

a upímnosti úsudku a namíené tendenn proti smrm Wagnerem nastoupeným. Zálibu svou pro genre oper

duchovních snažil se Rubinstein vysvtliti v knize: „O podstat, úelu a budoucnosti duchovní opery".

Le umlecké a literární poklesky ustupují do pozadí ped dstojným významem Rubinsteina jako

paedagoga a jako lidumila. Jeho zásluhou založena byla konservato petrohradská a Rubinstein byl jedním

z nejhorlivjšich uitelv jejích. Dobroinnost jeho neznala mezí. V posledních letech byl takka ustavin
inným ve prospch chudiny, poádal v pemnohých mstech evropských koncerty ve prospch humánních

úelv a neodmítl nikdy pomocné ruky k umírnní žalu a bídy.

Jménu zvnlého umlce budiž vdná a trvalá pam zaslouženým údlem na všecky asy. —

Frant. K. Hejda.

NÁRODNÍ DIVADLO V PRAZE.
Mara.

opera v jednom jednání od Ferdinanda Hummela peložil

Otakar Kuera.

Jednoaktová opera Ilummclova hlásí se pod prapor

verismu. Rozsahem, obratem i lnul hon. Látky toho

dráha, shrnující dj v jedinou dramatickou episodu,

efféktn piostenou a hrubozrnými ingrediencemi ko-

ennou, vešly od triumfu r (Javallerie" tak siln do

mody, že bude teba jen zase nového originelního po-

pudu, aby vznikl proud jiný, protivný. Koncisnos

mla by už své výhody a snaha, upraviti si libretto

tak, aby nkolik události se svým zauzlením i roz-

uzlením odbylo se v jediném aktu, je dojista obecenstvu

divadelnímu mnohem vítanjší a píjemnjší, než úkaz

opaný: rozvláeni chudé myšlénky do nkolika akt,

v nichž divák nic nového se nedoví, niím se neu-

poutá. V té píin uinila novoitalská škola skutený

pokrok. Ale jinak piznáváme upímn, že nám operní

brtltálnosti z dílen moderních — i správnji nejmo-

demjšich skladatel už pramálo imponuji. Neni
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sporu o toni, co je oprávnno a co ne — a v dra-

matu stojíme vždy na stanovisku opravdovosti života,

by i nešlo vše hladce. Ale v opee? Opera, jejíž

páka úinnosti spoívá pece jen v h u (1 b n a p r v é m
míst, by i teba bylo zetele stejné pelivého k li-

brettu, opera, jež svou podstatou a svým celým cha-

rakterem nemže se již zprostiti onoho illusorniho

klamu, pedvádti pohnutky, dialogy a skutky v odni
hudebním, nemže • pece sestupovati na niveau tak

nízké, aby hudba líiti musila nejdrsnjší vášn, nej-

brutálnjší scény a to, rozumí se, pod ztrátou všeho

ideáln krásného, vznešeného a ušlechtilého — nebo
tak daleko to pomalu již dojde, že na p. arie bude

vyluována (po zpsobu monologu v dramatech) jako

cosi zastaralého, nepirozeného. — Nemáme na mysli

pi úvodu tomto práv pítomnou práci llummelovu
;

mluvíme o úkazu všeobecném, jevícím se v produkci

vbec a hrozícím dospti k extrémm, jež pestanou

býti umním.
„Mara", jež dobyla si v nkterých divadlech

nmeckých slušnou povs, náleží k lepšímu zboží svého

druhu. Originálem skladatel není žádným a ve výrazu

si také píliš nevybírá, ale invence jeho je pi vši

eklektinosti dosti hojna, instrumentace nadmíru pe-

livá a dramatické effekty prozrazují jistou, pevnou

ruku. —
Struný obsah opery je následující : erkes Eddin

— dj koná se na Kavkaze — zastelil otce loupež-

ného atamana Djaula ve sporu a utekl se do své

chýše v horách, kde prodlévá jeho žena Mara s malým
synkem Dimitrijem. Však hordy loupežník jsou mu
v patách a sotva se Eddin ukryl do blízké dutiny

stromu, pikvapí zástup a prohledává chatr i okolí.

Mara tvrdí, že muže nevidla a barbai jsou již blízci,

odebrati se jinam, v tom prozradí pítomnost Eddi-

novu jeho puška, stojící poblíže stromu. Znovu do-

léhá Djaul na Maru, aby zjevila, kde muž její se na-

lézá. Vida pak, že nieho nepoídí, vyhrožuje, že ne-

budc-li mu úkryt Eddinv ukázán, zabije dít. Vskutku

již hodlá se eta druh jeho zmocniti Dimitrije —
v tom vrhne se jim v cestu sám Eddin a podstupuje

dobrovoln trest. Le vymiuje si, aby sml zemíti

estn: ranou z pušky. Djaul s posupnou tváí prosbu

tuto odmítá a když Eddin, vytáhnuv náhle dýku, chce

se probodnouti sám, vrhnou se lupii na nho a svážou

jej pevn. Zajatý odchází na potupnou popravu. Jakmile

se však objevil celý prvod na nej bližším skalním

výstupku, chopí se Mara zstavené zde pušky svého

manžela a dobe míenou ranou pipraví mu sama
smrt, kterou si byl žádal.

Hrznou tuto episodu zpracoval skladatel s ne-

popiratelnou dovedností. Po vášniv vzrušené pedehe
v níž nkteré z hlavních motiv se objevují, násle-

duje raffinovan idyllický úvod. Mara odpoívá po
práci ped svou chatou a kolem ní, v koviskách
ukryt, pobíhá malý synek, hraje si na schovávanou

a prozrazuje se nápodobením kukaky. Scéna, prová-

zena jemným šveholem houslí, zstavuje píznivjší

dojem, než následující, drobet rozvleklá ukolébavka.

Fanfáry ohlašující vzruch v horách mní situaci oka-

mžit. Od píchodu Ivldinova zvyšuje skladatel jen

ono hrzné napjetí, které až do konce opery zacho

vává, proplétaje ovšem celou osnovu pi zmínkách

o dcku reminiscenci z úvodu. Dvojzpv Kddina a

Mary, výstup Djaulv, doléháni proiiásledovníkú na

Maru, pkná arie Djaulova, dvojzpv obrní nešastných

malžel pi rozlouení a závrená velká scéna Mary
— t<» vše jsou momenty horené vzatých vášní, si-

tuace ostrých, rudých svtel a kiklavé nanešenýfh

barev, jichž spojeni a splétáni prozrazuje však obrat-

nost všeho uznání hodnou. Zvláštní hloubky, vylira-

nnosti charakter a treíhosti nálad malá tato práce

nemá, ale svým ohnm a svými effekty docílí asi v re-

pertoiru slušné pitažlivosti.

V Národním divadle podjali se pod vedením pana

kapelníka echa hlavních úloh pí. Maturová a pp.

Veselý a Viktorin a provedli, dík eminentn dra-

matickým svým talentm, výkony vesms úchvatné.

Malá dceruška baletního mistra p. Bergera, které sven
byl úkol útlého pacholíka Dimitrije, pekvapila správnou

intonací svého kukání a pimenou nžností ve he.

Velmi pkn vyjímala se horská dekorace se skal-

ními srázy a výstupky. Režie opery nalézala se v rukou

mistra Kolára. Zmíniti se dlužno konen o plynném

vybroušeném peklade, jejž obstaral Otakar Kuera.

*

Otello.

Dlouho toužená reprisa velkolepé této práce pe-
kvapila obsazením úloh}' Desdemony. Bylo do ne-

dávná i v kruzích divadlu vzdálenjších známo, že

partii Desdemony studuje paní Maturová. Mimo na-

dání svena byla role slen Veverkové. Rozumí

se samo sebou, že pese všecku sympatii, kterou ku

skromné a snaživé umlkyni chováme, cítili jsme

vzhledem k výkonu tak rozsáhlému a choulostivému,

jakým je Desdemona, zcela pochopitelnou ohavu. Cho
Otellova jeví se na první pohled bytostí zcela passivní,

místy až apathickou, ve svém utrpení odporu ne-

schopnou, zkrátka ženou bez energie a bez pevné vle.

To neplatí jen o úprav Boitov, ale též o samém
originálu Shakespearov, jemuž práv v tomto ohledu

vytýká Rumelin nepirozenost a nekonsekventnost.

Nebo Desdemona tuší již, ba ví, z eho ji obviuje

Otello, není si jen jista osoby, na kterou padá jeho

podezeni. Ale ona snáší, neodporuje, nežádá vysvtlení

a neiní je také sama. Je otázkou, jde-li tak daleko

hrdost' ženy, aby radji smrt podstoupila, než by po-

skytla dkazu o své nevin. (Nebo pletky Jagovy

daly se roztrhnouti dvma slovy.) Tak také pedvádí
Desdemona Boito v librett k Verdiov opee a nedá

se upíti, že misty psobí tato tvrdošíjná passivnos

Desdemony až trapn. Než jsou místa, kde probudí

se cit pýchy, vášn, vzdoru, hanby . . . záblesky to

okamžité, ale psychologicky nutné, aby osvtlovaly

postup toho, co dje se v duši této zkoušené ženy.

Každá umlkyn, která Desdemonu kdy zpívala, zná

tato místa a chápe, kde teba akcent oživit a zaostit.

A práv vzhledem k tmto zdánliv vedlejším detaillúm

byly obráceny naše obavy ve píin sleny Vever-
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kove. Známe už s dostatek její temperament a trou-

fáme si pedvídati, co bude lze provést a co nikoli.

Pi prvnjší z posledních reprisi skuten obavy naše
ukázaly se podstatnými. Mnoho bylo ve výkonu ztrnu-

lého, tremolo také vytrvávalo s obvyklou houževna-
tostí, krátce, poznali jsme, že pvkyn založila si svou
partii píliš jednotvárn. Le s potšením upímným
konstatujeme, že v reprisi následující, pondlní, byla
slena Veverkova jako zmnna. Hrála zcela hladce,

zpsobn a vkládala do každé ráse vroucnost a pro-

eítnost, jakou bychom byli u ní sotva hledali. Nž-
nost byla tu opravdová, hluboká a kde cit uražené
hrdosti se ozval, bylo pozorovati zcela zejm. Nade
vše pvabn provedla slena prvou scénu tvrtého je-

dnáni, kde každý záchvv a každý zvuk mly své

místo. Také v hlase byla tato dokonalejší Desdemona
jak náleží šastna a by se i nezhostila svého osud-

ného tremola všady, vynikla na nkterých místech
zcela utšen. Pondlní veer pinesl slen Veverkové
úspch vážný a pkný, snad nejlepší a nejvíce zaslou-

žený ze všech dosavadních. Pjde-li to tak dále, pak
budeme požadovati právem, aby se slen dostalo

onch velkých úloh, kterými se její posice upevniti

a její psobnos jak náleží rozšíiti dovede. Dodnes
vidli jsme novicku hezké tváe a junonické postavy,

ale beze zvláštní zpsobilosti pro divadlo. Dnes re-

spektujeme už zárodek dramatického talentu. Záleží

to pouze na slen samé, bude-li avanžovati do avant-

gardy našeho umleckého personálu, aneb spokoj x -li

se místekem — v záloze.

Pánové Florjanski a Benoni stojí v úlohách
Otel la a Jaga na tak vysokém stupni umlecké doko-
nalosti, že neteba než zjistiti, že v podáni jich ni-

eho se nezmnilo. Slena Vykoukalova je ve své

menší partii Emilie zcela na míst. Provedení opery
bylo vbec exaktní a psobilo po dlouhé pestávce
na obecenstvo co nejúinnji. Hda.

Z KONCERTNÍ SÍN.
Spolek pro komorní hudbu (Rudolfinum,

17. listopadu o 7. hod. ve.). Tetí koncert komor-
ního spolku pinesl již na prvém míst programu no-

vinku nevšední zajímavosti, smycový kvartett
z Es-dur od Eugena Alberta. Vynikající kla-

vírní virtuos osvdil se již nkolikráte jako skladatel

vzácné intelligence, ušlechtilé jemnosti a obratné tech-

niky : nedávno tomu, co oznamovaly hudební asopisy,
že dokonil druhou svou operu. Úspch na poli ko-

morní hudby, kde smlá vynalézavost více než jinde

poutána je formou a kde obstojí vskutku jen povolaný
talent, svdí arci o kvalifikaci prvního ádu. V kvar-

tett jeví se skladatelova povaha velmi zajímav;
smlá práce kontrapunktická, bohatost myšlének a

sytOBÍ instrumentace vyznamenávají dílo toto, jeliož

Sclierzo, bujn rozvíené a následující Adagio, snivé

a melodickým svým kouzlem jirnavé, náleží dojisla

k iiejlepším kvartettním vtám, jež moderní literatura

vykazuje. Za seznámení s tímto vdkuplným dílem

povinni jsme vdkem eskému kvartettu, jež nastudo-

valo a provedlo skladbu s onou do detaill procítnou

delikatessou a zaníceností, která výkony jeho vbec
charakterisuje. Nemén tšilo nás poslechnutí Dvoá-
kova smycového kvint etta z G-dur, tohoto roz-

košného, mladistvou svžestí a bujarostí oplývajícího

díla, jež ve svém Scherzu obsahuje pravý skvost

eské produkce komorní a jehož povaha prozrazuje

mistra Dvoáka tém každým tónem. — Nejkrásnj-

šího požitku dostalo se nám k závru programu ped-
nesem Beethovenova kvartetta z F-dur op. 59.

. 1., vnovaného Razumovskému, jedné z onch st-

žejných prací moderní hudby komorní, která psobí
takka posvátným kouzlem na posluchae. Ovšem je

k interpretaci teba tlesa tak neobyejn vysplého
a o každé nuanci vzájemn srozumného, jakým jsou

mladí naši kvartettistté. A v té píin dobylo si kvar-

tetto souhrou touto opt nového, svrchovan význam-

ného triumfu v koncertní síni pražské. Vbec konsta-

tovati smíme dnes, že výkony „Spolku pro komorní

hudbu" nabývají povsti tak utšené a zasloužené, že

zatlaují židovsko-nmeckou jednotu konkurenní do

pozadí. Škoda jen, že vyplnní tohoto dávného pání
všech eských hudebník nestalo se skutkem už ped
lety! — Hda.

DOPIS Z VIDN.
ii.

V listopadu 1894.

Jak pohodlný byl msíc íjen pro vídeského

referenta! Úplné ticho vládlo nade všemi houslemi,

violoncelly a klavíry, vše ješt mlelo! Pravá pod-

zimní idylla, po leta nevídaná! Ale netušené brzy se

vše zmnilo. Již dne 22. m. m. otevely se brány

velké dvorany hudební spolenosti ku 300-letému

oslaveni obou nejvtšich mistr katolické kostelní

hudby, Orlanda di Lassa a G. P. da Palestriny.

Vdcem tohoto podniku byl pan Theobald
Kretschmann, kapelník pi zdejším votivnim

chrám, a úinkující pak, velký sice, ale peste

sbubnovaný sbor a tyi sólisté, o kterých bych ml
vlastn nejradji pomlet. Pan Kretschmann, jinak

vzdlaný a mnohostranný hudebník, ml vli zajisté

nejlepší a zasadil se o zdar nejlepší silou, ale dobrému

tomuto úmyslu vzdorovala ponkud nedostatenost

zpvného materiálu. Mén etný, ale ze vzdlaných

zpvák sestavený sbor, kterémuž jemnosti a vzlášt-

nosti Palestrinova slohu po leta známy jsou, byl by

jist býval pivedl krásy pedvedených dl k plné

platnosti. Mlo se uvážiti, že pi skladbách tchto

mistr, psaných v písném slohu, cantus íirmus pe-
asto v rzných hlasích, hlavn ale asto v tenoru,

se nalézá; ale pi tomto provedení mly nesmysln
vané soprány stále vrch. Pi zcela nepatrném potu
zkoušek nemohl celek ani z nejhrubšího býti vypilován.

Provedena byla Palestrinova mše „Eece ego

Jobannes a sice tím zpsobem, že mezi jednotlivé

oddíly vsunuty skladby svtské Orlanda di Lassa,

a to Motetta a nádherný dvojitý sbor „Echo", kterýž

musel býti opakován. Zcela špatn zpívány sólové ma-
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pro klavír (sl. Kila Správková). — 5. Z plesu, komedie veršem

0 1 jednání Ed. Paillerona peložili Jaroslav Kvapil a Jaromír

Borecký (Angelika sl. Hlazena Urbánková, Lucie sl. Ma.
Haunerová) (poprvé). — 6. a) Smetana, Arie Milady z opery

„Dalibor"; b) Helia. Píse (p. Dadla Škardová). — 7. Smetana,

Vyšehrad, pro dva klavíry upravil prof. Trmek (p. Ryóa
Maternová a sl. Kila Správková) (poprvé). — 8. Hendl, a) Sla-

vií zpv; b) Cikánský párek (sbor dam). — Ve sborech úin-
kují sl.: Ržena trnáctá, Božena a Jienka Frenolové, Zdeka
Friedlándrová, Vlasta Geringerová, Pavla Kohoutová, Marie

Krýžová, Maenka Musilová, Marie Miillerová, líerta a Zdeka
Nebeských, Anna Pacovská, Anna Pisaovieová, Hel Plzáková,

Kristina a Marie Prettnerové, Ema Poppová, Helena Staussová,

Olga Šimková, Marie Tomková, Aug. Turínská, Blažena Ur-

bánková, Vilma Voíšková, Marie Wenzlová. Sbory ídí, jakož

1 sola doprovází pan K. F. Rudl.
— Koncertní zábava „Zpváekého spolku pražských

typografu" dne 25. m. m. veer v sále Konviktském. Na
programu sbory: „Rolnická" od B. Smetany, „Rozmarynka"
od Pivody, „Plavcv návrat" od Bažina a „Naše píse" od

Kovaovice, dále sólové výstupy. Hudbu obstarali kapela p.

Kubínka.
— Pvecká a hudební akademie „Besedy Barák"

ve prospch nadací dlnických dne 17. m. m. v sálech ostrova

Žofínského za protektorátu pana JUDra. Jana Podliprého a

za spcluúinkování sl. Rženy Koldovských, Josefiny Kelle-

rové, Jiiny Maákové, dam operní školy p. Pivodovy (osobním

ízením editele Fr. Pivody), pveckého kvartetta „Kytara",

pán Josefa Levého, J. Bálka a Jana Vodrážky, pak kapely

„Sokola pražského" (osobním ízením kapelníka Karla Se-

bora): 1. Smetana, Ouvertura ku zpvohe „Hubika" (hudební
sbor). — 2. Kaminský Bohd., Památce Josefa Baráka, proslov

(sl. Hellerová). — 3. Klika, „Dobrou noc", sbor pro ženské

hlasy (dámy operní školy p. Pivodovy). — 4. Hummel, Fan-
tasie, solo na harfu (sl. Maáková). — 5. a) Paukner, „Má
láska", píse; b) Knahl, „Pi modlení", píse („Kytara"). —
6. a) Bizet, „Mieaela", arie z opery „Carmen"

;
b) 1' Arditi,

„Štstí lásky", valík s prvodem piana (sl. Koldovských). —
7. Lée, „Dobrá památka", píse (hudební sbor). — 8. Weber,
Arie z op. „arostelee", s prvodem phna (p J. Levý). —
9. Sólová píse na citeru (p. Ballrk). — 10. Bendi, „Dívky
pedoucí", sbor pro ženské hlasy (dámy operní školy p. Pivo-

dovy). — 11. Heinemeycr, „Souvenir de Paris", velká fantasie

pro flétnu, s prvodem piana (p. J. Vodrážka). — 12. Tanení
intermezzo z opery „Carv kurýr" (hudební sbor).

— Koncert Malostranského pveckého spolku
„Lumír" (ro. XX VIII.) ve velkém sále Mšanské besedy pražské

dne 2. o 3. hod. ízením sbormistra spolku p. Antonína Rychlíka

:

1. Šebor, „Pochod Templá" z opery „Templái na Morav",
sbor pro mužské hlasy s prvod-m orkestru. — 2. Bendi, „Píse
milostná", dvojzpv pro ženské hlasy s prvodem piana (no-

vinka, poprvé). — 3. Bendi, „Z eského lidu". 8 sousedských
pro smíšený sbor s prvodem piana (poprvé). — 4 Grieg,
„Poznání vlasti", sbor pro mužské hlasy s baritonovým sólem
a prvodem orkestru (poprvé). — 5. Malát, „Zpvy lidu eského",
sbor pro ti ženské hlasy s prvodem piana (poprvé). — 6. Kíž-
kovský, „Odvedeného prosba", národní sbor pro mužské hlasy. —
7. Bendi. „Skoná", sbor pro smíšené hlasy s prvodem orkestru
(poprvé). — U piana p. Ed. Tregler. Orkestrální prvod ísel
1 , 4. a 7. obstarala kapela p. Šustrova.

Prostjov (Mor.) Ku ptadvacáté výroní valné
schzi „Vlastimily" dne 11 m. m. sešly se dámy v potu
hojném. Schzi zahájili pedsedkyn pí. Knla Vojákova
srdeným uvítáním pítomných, naež jednatelka sl. Machová
ve své zpráv naznaila djiny a cinno- spolku Podrobná
zpráva vydána bude ve zvláštní brožue pi koncert jubilejním
— Ku spolené porad sešly se dámy dne 23. srpna 1869. Pi
prvé valné hromad bylo již 40 len inných a 64 pispíva-
jících. Pedsedkyní zvolena dáma všeobecn vážená, pí. Jos.

Chmelaová. Rok od roku stoupala píze ve veejnosti k mladé
jednot, len stále pibývalo, dámy rády picházely do kruhu
kde jim kynula ušlechtilá zábava I poslední rok spolkové in-
nosti vykazuje opt slušnou adu produkcí, jimiž „Vlastimila"
na veejnost vystoupila. Pan sbormistr staral se vždy o to, aby
obecenstvu poskytnut byl opravdový umlecký požitek. Tak

vystoupila „Vlastimila" dne 18. list. r. m. na žádost „Sokola"
pi Fiignerov veírku, dne 23. led. byl povinný koncert 25. ún.

spoluúinkovala pi veeru Kížkovského „Orlicí* poádaném,
11. b. pi mši zapna ás Dvoákova „Stabat mater", (>. kv.

poádán Dvoákv veer, 1.0. ce. pi jubilejní slavnosti „So-

kola" a 11. záí pi koncert akad. ferialního klubu. Spolený
výlet s „Orlicí" konán due 22. srp. do Bílovic. Na to podala sl.

Svobodová zprávu knihovní, dle níž jest knihovna bohatá nej-

lepšími spisy našich spisovatel. Zprávu knihovní vede paní
Pikrylová. Dle zprávy pokladní, kterou podala paní Wimm-
rová, st«jí si „Vlastimila- i linann velmi dobe. Pi volbách
zvoleny aklamací: za pedsedkyni pí. Karla Vojáková, za

místopedsedkyni pí. Božena Skálová, do výboru jednomysln:
pí. Berková, pí. Neumannová, pí. Pikrylová, pí. Wimmrová,
sl. Svubodova, sl. Machová, sl. Lazarusová, a redaktor Váel.

Horák; za náhradnice sl.: Vilová a Volfová; za pehlížitelky

út sl : Jiíkova a Hradených. Pi volných návrzích pijat

s nadšením návrh sleny jednatelky, aby dosavadní pedsed-
kyn paní Karla Vojáková za své zásluhy o spolek zvolena

byla estným lenem „Vlastimily".

— Poad jubilejní slavnosti pv.-vzdl. jednoty „Vlasti-
mila": dne 8. o 11 hod. slavná mše sv., pi níž zapje „Vla-

stimila" spolen s „Orlicí" „eskou m'ú" od ed. Ei. Ambrosa;
o l

j2
5. hod. bude slavnostní koncert v sále p. Vrby: 1. Sla-

vnostní pros'ov od Dr. O. Pikryla (p. E. Bezina z Vídn);
2. liendl, „Jeptiška", ballada pro ženský sbor se sólem soprá-

novým a prvodem piana („Vlastimila", u piana sl. Maenka
Chmelaová); 3. Dvoák, .,0 cestu ukaž mi," arie pro tenor

ze „Sv. Ludmily" (pan E. Krtika z Prahy); 4 „Václav z Mi-
ehalovic", báse od Svatopl. echa (pan E. Bezina): 5. aj-
kovskij, „Ote náš", sbor pro smíš. hlasy (.Vlastimila" s „Or-

licí"); 6. Bendi, a) „Tys jako poupátko" ; b) „Máj", písn pro

tenor ('pan E. Krtika); 7. J. Nešvera, „Vlastimilky a Ctira 1",

dramatický výjev pro soli, smíš. sbor s prvodem piana a har-

monia (novinka, vnovaná básníkem i skladatelem „Vlastimile")

(„Vlastimila" s „Orlicí"). — Dne 9. bude slavnostní jour fix

za spoluúinkování pánv E. Krtiky a E Beziny a pv. spolku

„Orlice".

Roudnice n. L. Cecilská akademie Obanské be-

sedy dne 25. m. m.: 1 Provazník A., „Moravo", seherzo pro

smycový orkestr, piano a harmonium (filharmonický klub).

—

2. Goltermann, Koncert (a-moll) pro violoncello s prvodem
piana (p. J. Venci, u piana p. id. O. Horník z Prahy). —
3. Arma Dietz, „Pvec", pro smíšený sbar a houslové solo

s prvodem klavíru (p. F. Píhoda housle, p. J. Petík klavír).

— 4. Horník 0., Hudební obrázky (I.) pro housle, violoncello

a piano (a) Allegro moderato, b) Andante, c) Seherzo) (pp. V.

Slavík, J. Venci a 0. Horník). — 5. Horník 0., Jitro, sbor

pro dva dámské hlasy s prvodem piana (vnováno dámskému
sboru Obanské besedy) (u piana p. F. Píhoda). — 6. Gou-
nod- A. Lebeau, op. 100. Romeo a Julie, duo pro piano a har-

monium (pp. J Petík a F. Píhoda ). — 7. Horník O., Hudební
obrázky (II.) pro housle, violoncello a piano (d) Ukolébavka,

e) Finále) (pp. V. Slavík, J. Venci a 0. Horník). — 8. Bauer-
Martinkovský, Víuek ze Smetanových oper, sbor pro 3 dámské
hlasy s prvodem klavíru (u klavíru pan F. Píhodai. — 9.

Vienxtemps, I. houslový koncert s prvodem klavíru (pan V.

Siavík, u klavíru p. id. 0. Horník). — 10 Petík J., Dudák,
sousedská pro smíš. sbor s prvodem klavíru (vnováno pv.
odboru Obanské besedy) (u klavíru pan F. Píhoda 1

. — 11.

Gounod-Ketterer Durand, Faust, velká fantasie pro piano a

harmonium (pp. J. Petík a F. Píhoda). — 12. Pibík, Ruské
zastaveníko pro smycový orkestr (filharmonický klub). —
ísla zpvní nastudoval a ídil sbormistr p. prof. V

7
. Miiller.

— Po druhé provedena byla Smetanova „Prodaná
nevsta" dne 24. m. m. veer po tetí vera dne 2. veer
a po tvrté bude provedena dne 8. o 3. hodin odp., hlavn
pro obecenstvo venkovské

Sušice. Cecilská zábava zpv. spolku ..sv. Václav" dne
22. m. m., v den sv. Ceeilie, v sále Mšanské besedy: „Svoji

k svému", mužský sbor od K. Bendla a „A co dál, to nepo-

vím", mužský sbor od A. Hniliky, pak sbory smíšené: „Návrat

milého" od J. A. Starého a „Po kázaní" od J. Pauknera.

Mimo tito sbory pedneseny byly zpvy žertovné: ..Milozpv

na zakázku", žertovná scéna pro 4 mužské hlasy od J. Pauk-
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nera; „Autoinati", žertovná scéna pro 3 osoby s prosou a zpvy
od V.. Soukupa; „Umlci na mizin", komické duetto pro dva
hlasy od J. Pauknera.

Tábor. Produkce mužského zpváckého spolku dne 25.

m. m. ve Stelnici: 1. Paukner, „Naše zlatá Praha", mužský
sbor. — 2. Bendi, Sousedské z cyklu: „Z eského lidu" 1.

a 3., smíšený sbor s prvodem klavíru. — 3. Kuba Ludvík,
„I. vínek z ernohorských písní", mužský sbor s prvodem
klavíru ze sbírky „Z luh slovanských '. — 4. Procházka Lud.,
„Svtla víc!', smíšený sbor s prvodem klavíru.

— Koncert „eského kvarteta" ve prospch restaurace

poutního chrámu Klokotského dne 2. v mstském divadle : 1.

Dvoák, Kvartet Es-dur op. 51. (a) Allegro ma non troppo,

b) Dumka, e) Romance, d) Allegro con brio). — 2. a) ajkov-
skij, Andante eantabile; b) Nedbal Osk., Valík; e) Glazunov,
Orienlale. — 3. Suk Josef, Klavírní kvintet, op. 8. (a) Allegro

enegico, b) Adagio, c) Scherzo, d) Finále. Allegro (u klavíru

sl. Maiie Nedbalová).

Tebí. Slavnostní veer vlasteneckých spolk zdejších

za spoluúinkování pí. K. Ženíškové, operní pvkyn z Jihlavy,

dne 2. veer ve dvoran Besedního domu na oslavu památky
tisíciletého úmrtí velikého krále moravského, Svatopluka 1.

Proslov. — 2. Bauer-Martinkovský, „Vínek ze Smetanových
oper", sbor pro ženské hlasy s prvodem piana (díví pvecká
jednota „Vesna"). — 3. a) Thomas, „Mignon", romance; b)

Bendi, „Hvidiky lPaly', píse (pí. K. Ženíšková). — 4. Slav-

nostní e (dp. A. Tvaržek). — 5. Weis, „Triumfator", dra-

matický výjev pro soli, mužský sbor a orkestr. — 6. a) Do-
naurov, „Ticho po pšin", ruská píse; b) Laub, „Žalude, ach,

žalude!" píse (pí. K. Ženíšková). — 7. Vendler B., „Hrajte

dál!" Tanec III., pro smíšený sbor.

Turnov. Dv zábavy zpváckého spolku na oslavu pa-

tronky hudby sv. Ceeilie a to: prvá dne 24. m. m. v zimních
místnostech hotelu „u msta Petrohradu" výhradn pro pány
leny s obvyklou veeí a druhá dne 25. m. m. ve dvoran
hótelu „Slavie": I. 1. Balfé, Ouvertura z opery „Cikánka". —
2. Vašák, „Cesta z námluv", mužský sbor. — 3. Cibulka,

Valík „Výjevy z plesu". — 4. Adam, Kavatina, solo pro kla-

rinett. — 5. „Král Lávra", báse od Karla Havlíka (pan
Cimrhakl). — 6. Dvoák, „Malikosti", . 1. a 3. pro harmonium,
dvoje housle a vcello (pp. Dražil, Haase, Jappl ml. a Velvar-

ský). — 7. Wagner, „Veerní píse" z opery „Tannhátiser"

(pan Otto Koliha, u piana pan Velvarský). — 8. Hímalý,
Ouvertura z opery „Zakletý princ". — 9. Zvona, „Pocestný",

mužský sbor. — 10. Verdi, Sms z opery „Traviata" upravil

Šastný. — 11. „Tak smlou lidé všelicos", komický výstup (p.

Knapp). — 12. Bradský, „Kalendá a né fará", mužský sbor.

— 13. Schmid, „Divertimento". — 14. Paukner, „Spiknutí

v Chroustovieích", komický trojzpv (pp. Kopal, Ma<'hytka a

Rohling). — 15. Janák, Sms z národních písní. — II. 1. Béla,

„Romantická", ouvertura. — 2. Rutte, „Starý bodlák", ženský

sbor. — 3. Dvoák, „Romantické kusy" . 1. a II. pro housle

s prvodem piana (sl. Maenka Krupiková a p. K. Dražil). —
4. Wagner, „Veerní píse" z opery „Tannbáuser" (pan Otto

Koliha, u piana p. Velvarský). — 5 Gillet, „La toupie' (vlk)

smycové kvinetto. —
- 6. Bradský, „Kalendá a né fará",

mužský sbor. — 7. Dvoák, „Malikosti" . 2. a 5. pro har-

monium, dvoje housle a vcello (pp. Dražil, Haase, Jappl ml.

a Velvarský). — 8. Dvoák, „A já ti uplynu", z moravských
písní (sl. Maenka Ježková a Ržeoka Junová). — 9. Dvoák,
a. „Na pástkách" z cyklu skladeb „Ze Šumavy", b. Slovanský

tanec, pro piano na 4 ruce (sl. M. Ježková a p. Bet. Velvarský).

— 10. Dvoák, „V dobrém jsme se sešli"
;
„Voda a plá", z Mo-

ravských dvojzpv" (sl. Ida DivalJová, Ržena Vcrychová,

Boženka Vinšová a Lidynka Votrubcová, u piana sl. Maenka
Ježková) — 11. Zvona, „Pocestný", muž-ký sbor. — 12.

Vognar Fr., „Sousedská", ženský sbor iu piana p. Velvarský).

— 13. Delibes, Me/.ihra z baletu „Naila". — 14. Paukner,

„Spiknutí v Chroustovieích", komický trojzpv (pp. Kopal

Machytka a Rohling).

Víde. III. eský koncert zpváckého spolku „Lumír"
(roník XXIXJ ízením sbormistra p. Jana Stieblera dne 25.

in. in. ve dvoian Ehrbarov (IV. okres, Miiblgasse íslo 6) za
spoluúinkování sl Emmy Malkovské, operní pvkyn a lena
Karlova divadla, smycového kvartetta Tybergova 4. housle p.

Mareeili Tyberg, II. housle p. Hanuš Schwegler, viola p. Kaj.
Heldenberg, vcello p. Alois Neruda), pana Kl. Foehlera, lena
e. k. dv. opery a p. Karla Skivana: 1. Bendi, „Anakreontská"
(In vino veritas), mužský sbor. — 2. a. Smetana, Píse Blaženky
z opery „Tajemství"; b. Malát, „Odlétala holubice"; e. Lvovský,
„Lord Gregovy", biláda (sl. Anetta Nováková, u klavíru p.

B. Lvovský). — 3. Bendi, „Smrt Prokopa Velkého", velká
scéna pro bariton. solo a mužský sbor s prvodem klavíru (solo

pan Kl. Pochler). — 4. Smetana, „Z mého života", smycové
kvartetto (kvartetto Tybergovo). — 5. a) Weis, „Až pejde
den"; b) Dvoák, „Ukolébavka", sbory pro smíšené hlasy. —
6. Foerster Jos. B., „Ti selské písn". (1. „Chléb svj tvrd
dobývám", II. „Je tichá noc", III. „Drsný jsou mé mravy"),
sbory pro mužské hlasy. — 7. Malát, „Zpvy lidu eského"
(I. ada), sbor pro ti ženské hlasy s prvodem klavíru. —
8. Bendi. „Skoná", smíšený sbor s prvodem klavíru.

Kr. Vinohrady. Hudební odbor Mšanské besedy
zahájil innost svou v tomto období komorním veerem dne 21.

m. m. v Národním dom, v zimní zahrad: 1. Beethoven, Smy-
cový kvartet C-moU op. 18. — 2. Smetana, Klavírní trio op. 15.

— 3. Dvoák, Klavírní kvintet op. 81.

— Divadlo v Národním dom. Hry zahájeny dn*
20. m. m. Tak byla odevzdána svému úelu divadelní m.stnost,

která zajisté vyhoví zaízením, elegincí a pohodlím potebám
obecenstva. Jevišt divadla je opateno nejmodernjším zaí-
zením strojnickým, svtelným i dekoraním, tak že úprava
scény vyhovuje i nejpísnjším požadavkm. Hledišt je útulné

a pekvapuje úpravou architektonickou. Také o pohodlí obe-

censtva je nejlépe postarána Sedadel jest ti sta, a zadní ady
jsou tak vyvýšeny, že i z nich jest volný rozhled na scénu.

Také míst ku stání jest asi ti sta, tak že celý sál má míst pro

(300 osob. Snahou iditelstva jest, aby pobyt v divadle stal se

obecenstvu milým, aby repertoir byl vybraný a hry provádny
peliv v celku i podrobnostech. V poadu her bude vnováni
všemožná pée produkci pvodní, dále budou bedliv sledovány

literatury slovanské i moderní produkce všech ost itních evrop-

ských literatur. Repertoir bude zásadn sestavován tak, aby hry
byly pro obecenstvo novinkou a tak zajisté bude zájem veej-
nosti i kruh divadelních a literárních nejlepší zárukou pro

delší zdravý vývoj mladého ústava. Ensembl je již sestaven
;

leny divaoia jsou: pí Hoblová, Kakovská, Stocká a sleny
Hlavová, HoráUová, Lorberová, Lošáková, Stropnická, Svobo-
dová, Sýkorová, Špaková a Teršová; dále pánové Blohorský,
elanský, Došek, Frýdl, Hevera, Hobl, John, Kaíikovský, Mik-
šovský, Orlický, Snopek, Švestka, Velimský, Vrštník. Pohostin-

ské hry pislíbili: pí. Šmahová, pí. Pokorná, sl. Kittlová a p.

Vávra
Žižkov. Pi valné hromad zpváckého spolku „Vítkov"

dne 18. m. m. zvoleni byli pp. : V. Miláek za pedsedu, A.
Klein za místopedsedu. H. Petík za jednatele, za pokladníka

A. Vondráek, za úetního A. Marek, za archiváe L eska,
za zapisovatele V. adský, do výboru Jos. Strunecký, P. Vávra,

enk Kopecký. Za sbormistra získán p. Kar. Nejtek, majetník

hud. ústavu. — Zkoušky konají se v úterý a doasn v nedli
odp. pro dámský a panský odbor.

dopisy pvodní.
Z Brandýsa n. Labem, dne 25. listop. Náš zpvácký

spolek „Bojan"
v
aditi možno smle dopedních ad jednot

pveckých v Cechách. Pesvdili jsme se o tom optn
dne 22. t. ni., kdy poádal cecilskou zábavu. Pednes všech
sbor, mužských a ženských i smíšených vyznamonal se

zvlášt jasnou a istou vokalisací a pevnou intonací, a ne-

lióhotíuie pranic spolku, resultujeme-li pednes veškerých
sbor na precizní, což jest velikou zásluhou inteligentního

sbormistra p. Ant. Kmocha. Z mužských sbor pedneseny
byly: „Vno" od Smetany a „Modlitba" od Beudla; ze

ženských sbor : „Babí léto" od Rutte a velice nžný „Vínek
ze Smetanových oper", mistrn uvitý Bauerem-Martinkov-
ským, v kterémžto sboru velmi pkn svým istým a la-

hodným hlasem pednesla pí. Vilma Langerová arii „Ma-
enky" z „Prodané nevsty" a sl. M. Chourová, F. Schwa-
bová a M. Zítková pednesly bezvadn tercetto „Vrné
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milování"; konen ze smíšených sbor provedeny: „Ty
hvzdiky tam na nebi" s barytonovým sólem od Sychry,

které velmi vele a procítn pednesl p. A.Langer; „Lá-
sky spor a smír" od Pivody, v kterém sola pkn pednesli

pí. V. Langerová a p. A. Tuek. Sychrv sbor „Ty hv-
zdiky tam na nebi" a Rutte-v „Babí léto" musily býti

opakovány.
Sólové písn pednesli lenové spolku sleny Meli-

charová, J. Weilová a S. Chourová. SI. Melicharová velice

pkným pednesem zapla nžnou „Ukolébavku" od Ka-
vána; sl. Weilová svým píjemným, dosti silným a kulatým
hlasem pednesla „Ti slova" od Hartla a konen slena
Chourová velmi pkn pednesla nkolik písní od Jelena.

Písn ty vynikají zvláštní lahodou, prostomilou zpvností
v každém ohlede. Slena Chourová tlumoila písn ty ped-
nesem nad míru velým, peškoda, že nebylo rozumti
textu. Z dvojzpv pednesly sleny F. Schwabová a M.
Zítková „Ten slavík ani neuletí" od Bendla a sleny
Melicharová a J. Weilová „Mladinký zpváek" od * * *.

Ob duetta pednesly korektn a s patiným pednesem.
Také „Španlské tance" od Moszkowského pro piano na
4 ruce pednesla sl. Melicharová s p. Kmochem precizn.

Všichni úinkující byli za své výkony boulivým po-

tleskem odmnni ; také sbormistr p. Kmoch byl po skon-
eném programu nkolikráte vyvolán.

Po vyerpáni programu setrvala etná vybraná spo-

lenost v nejlepší nálad až do pozdní hodiny noní.
Tšíme se, že nám statný „Bojan" zase brzy tak

pknou a milou koncertní zábavu uspoádá!
Nesmíme opomenout podotknouti, že dámský sbor

„Bojana" sestává z tch nejhezích kvítk msta našeho.

Známe zde ješt mnoho zpvuznalých dám i pán, které

jsme v zábavách „Bojana" ješt nikdy nespatili; nemli
by se vru spolku vyhýbati a šlechetné jeho snahy ne-

uznávati. Tmto pipomínáme heslo : „Zpvem k srdci,

srdcem k vlasti." — b.

Z Náchoda, dne 15. listop. eská pvecká župní jednota

severovýchodních Cech konala svou výroní valnou hromadu
zde v nedli dno 7. íj. o 3. hod. odpolední za pítomnosti
etných úastník, len župního výboru totiž a delegát zdejších,

z N Msta nad M., Police nad M., Dobrušky, Opona, Ó. Ska-
lice a Jarome za pedsednictva starosty p. L. Stoekého. Po
ovení legitimací a zjištní kompetence zahajuje starosta je-

dnání, pedstavuje jednotlivé delegáty, vítá pítomné a dává
peisti zápisník pedešlé valné hromady. Pan Koller z Police

táže se, pro že nebyla svolána hromada první nedli v kvtnu,
jak bylo v pedešlé valné hromad ustanoveno? Starosta odpo-
vídá, že se tak státi nemohlo proto, jelikož byly pípravy ku
sjezdu dobrušskému. již v ervnu konanému, a hned na to ná-
sledujícímu opoenskému, v plném proudu, a že mohl býti

dosti povážliv ohrožen výsledek jejich, když by byl ml pe-
vzíti další jich pípravy i provedení výbor z nových len se-

stavený, do vykonaných pedbžných prací nezasvcený. Dále
bylo nutno, vykati výsledku obou sjezd také z píin finan-
ních, aby tož bylo možno, valné hromad pedložití celkový
stav finanní a tato aby mohla na základ jeho uiniti po-
tebná usnesení o užití pebytku nebo (co pravd podobnjší)
o obražení možného deficitu. Vysvtlení toto pijato s obecným
uspokojením, a zápisník pak schválen a podepsán. Podobn
schváleni došla i zpráva jednatelská, pednesená jednatelem p.

A. Pavlíkem, not. substitutem z Nov. Msta nad M., kteráž

obšírn líí innost jednoty od jejího založení, a z niž uvedeno
budiž, že župní jednota tato za krátkou pomrn dobu svého
trvání (založ, v kvtnu 1893) konala ti župní pvecké sjezdy

a to dne 22. íj. 1893 v Náchod, dne 24. na. t. r. v Dobrušce
a dne 29. ce. t. r. na Opon. Pi prvním a tetím provedeno
Dvoákovo dílo „Stabat mater", pi druhém pak koncert skla-

deb Bendlovýeh za vzácné pítomnosti skladatelovy. Po schvá-
leni zprávy této usnáší se valná hromada, zaslati pozdravné
telegramy mistrm Dru. A. Dvoákovi a Kar Bendlovi, což

také ihned uskutenno. Ze zprávy úetní, ovené pod-
pisy revisorv a pednesené pokladníkem Pr. Moravcem z Do-
brušky, vyjímáme: Píjem župní iní celkem 1832 zl. 71 kr.

V nm obsaženy jsou : píjem sjezdu v Náchod ástkou 580-zI.,

v Dobrušce 494 zl 85 kr., na Opon 597 zl. 70 kr., roní

píspvky lenv a podpory ku krytí schodku sjezdu v Ná-
chod J60 zl. 16 kr. Vydání župní iní celkem 1871 zl. 11 kr.,

z ehož pipadá na sjezd v Náchod 697 zl. 55 kr., v Do-

brušce 5(53 zl. 54 kr., v Opon 525 zl. 92 kr., rzná vydání

správní 84 zl. 10 kr., jeví se tudíž schodek ástkou
38 zl. 40 kr. Finanní tento výsledek není potšující: uváží-li

se, že lenstvo župní k veškeré a to nemalé námaze, ztrát

asu, ku znaným výlohám soukromým, jež se sjezdy a spole-

nými zkouškami jsou spojeny, ješt skoro 200 zl na výlohy

sjezd svých dopláceti musí, lze jen podiviti se té neúmoirnj

snaze a obtavosti jeho, a nutno vysloviti nejvyšší mrou
zasloužené uznání té nesmírné lásce a oddanosti
k umní, kteráž nižádnými se nedá zdolati obtížemi,
nijakých se neleká obtí hmotných a nejvyšší od-

mnu svou vždy jen v umlecky dokonalém pstní
umní pveckého i hudebního vyhledává. Okolnosti

této mlo by si povšimnouti pedn obanstvo súastnných
v žup naší mst a mlo by snahy tohoto sdružení tak ideal-

ného, tak nezištného, hlavn pistupováním za leny zakláda-

jící, všemožn podporovati
;

representace pak dotyných mst,
v nichž sjezdové koncerty se provádjí, pijavše — jak oby-

ejn se dje — protektorát sjezdu, mly by pijmouti zárove
i ruení za pípadný jeho schodek hmotný. Projevili by tím

poiue povinný akt pohostinnosti a kurtoasie vi ohromnému
tomu umleckému sboru a odvdili by se mu tím jen za po-

zornost a vyznamenání tímto sjezdovým koncertem uinné.
Dále pipomínáme také, že by to byla zárove jaksi skrovná

náhrada za dosti znaný píjem velké ásti obanstva, jejž pi
takovém sjezd, pi schzi nejmén 500 i více cizinc, vytží.

Župní správa pak mnohem volnji by pracovala, když by ne-

byla stále tísnna strachem schodku. Ostatn kdož mže na
jisto tvrditi, že každý sjezd skoní deficitem? Jen a se ve-

škera místní intelligence piiní o ádnou návštvu, jako se

stalo na Opon, snadno ubrání se schodku, ba naopak jako

tam docílí i istého výnosu.

Po delší debat usneseno, kryti letošní schodek lOkrej-

earovým píspvkem z každého inného lena súastnných
jednot.

Zprávu o stavu archivu nebylo lze sestaviti z té

píiny, že nkteré jednoty — a dvakráte byly upomenuty —
dosud neodvedly župní notový materiál.

Volby. K návrhu p. Šoba z Opona, jenž velými slovy

líí zásluhy dosavadního prvého starosty župního pana Leop.

Stoekého z Jarome o vznik i zdárný rozvoj župy a jejích

sjezdových koncertv, usneseno, voliti aklamaeí a zvolen jedno-

mysln týž pán, jenž prohlásil, že pijímaje tuto volbu pova-

žuje ji za projev dvry a souhlasu s dosavadní svou inností

v žup a pipovídá, že i píští jeho konání v témž smru ku

povznesení dobrého jména a ku zdárnému vývoji župy bude
iíditi. Do výboru zvoleni pp. : J. Pry a St. Pavlíek z Nov.

M<ta n. M., Pr. Moravec z Dobrušky, zdejší Pr. Moc, Hamza
z Police n. M., Váa z Jarome, Findejs z Opona, sl. Korbe-

láová z Skalice; za náhradníky pí- Mervartová z Dobrušky,

pp. Dr. Kudrná z Hronova, Jaroš z Opona a zdejší Resek

;

revisory út pp. Krauser z Dobrušky a zdejší Fikr.

Jednota „Hvzda" z Police n. M. podala pedsednictvu

písemný návrh, aby župa ne jednou v roce, nýbrž vždy až po

dvou letech ve spoleném koncert sjezdovém na veejnost vy-

stoupila, ale za to aby každá jednota v tch letech, kdy žup-

ního sjezdu nebude, poádala doma koncertní zábavu ve pro-

spch župní pokladny. Po delší debat zamítá se návrh ten.

jelikož stanovy zejm nejmén jedou spolenou produkci v roce

naizují. Druhý návrh, aby se jednotlivým jednotám vyplácely

náhrady cestovní ku zkouškám a sjezdm pouze potud, pokud istý

výnos sjezdové produkce staí, byl jednomysln pijat. Tetí
návrh, aby župní jednota píštím rokem sjezd svj výminen
do Prahy položila a zde jako úastník výstavy národopisné

velký slavnostní koncert vokální uspoádala, vítá starosta co

nejveleji; promlouvá o dalekosáhlém významu takového mo-

hutného vystoupení župní jednoty ped nejširší veejností e-
skou, pe nejkrititjším obecenstvem celých Cech zde shro-

máždným, hlavn pak ped vysplým hudebním obecenstvem

naší metropole národní i hudební, „zlaté, slovanské Prahy,
uvádí dležitost takového vystoupení i v ohled národním a

kulturním vbec a pimlouvá se za pijetí vávrhu toho doklá-
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daje, že kdyby jej nebyla uinila jednota Polieká, byl by jej

uinil výbor sáin. Po delší debat pijat návrh ten jednomy-
sln; pítomní delegáti pislibují, piiniti se v domácích svých

jednotách, aby toto slavnostní vystoupení župy ped celým e-
ským, ba slovanským svtem v Praze stalo se nejestnjší a

nejdstojnjší manifestací eského pveetva z Podkrkonoší. Vy-
jednávání v této píin s výborem výstavy národopisné ulo-

ženo starostovi.

Na vyslovené nkterými pp. leny pání, aby ku župním
produkcím najímána byla pokud možno hudba civilní a nikoli

vojenská, podotýká starosta, že i ku koncertu Dobrušskému
hodlal výbor sestaviti týž orkestr, jako bjl zde pi „Stabat

mater"
;
smyce a devné nástroje dechové mínil obsaditi

cleny župními a mosazné pak pijednanými hudebníky z okolí;

le na vyzvání v té píin ku lenstvu uinné pihlásil se

jen skrovný poet len, tak že samy smyce jen neúpln a

deva (hoboa, flauty, klarinety a fagotty) z vtšiny neobsazeny
zstaly. Pemnozí z pán, kteí roku loského zde pi dleži-
tých nástrojích spoluúinkovali, odekli tentokráte, pravíce, že

jim povolání jejich nedovoluje k tak astým zkouškám (ze Ska-
lice, Jarome, odtud atd.) do Nového Msta dojíždt. Hodlal
tedy výbor nedostatek tento nahraditi hudebníky placenými,
které za tím úelem v Dobrušce a okolí najal, le ani takto

nebylo možno kujpedu se dostati pro jich liknavost, kteí, a-
koli za každou zkoušku placeni býti mli, pece jich nena-
vštvovali

;
pišlo jich obyejn místo 30 sotva 12 nebo 14. Za

tchto okolností nebylo lze na hudbu takto seslavenou se spo-

lehnouti, a ponvadž pak v celém našem šírém oko !

í není vbec
hudby civilní, jež by mla všecky nástroje tak dobe obsazeny
a jež by byla tak seeviena, aby požadavkm koncert našich
vyhovti mohla, nezbylo než objednati hudbu vojenskou, a ta

— jak všem nám povdomo — provedla úkol svj jak náleží,

k úplné spokojenosti pítomného skladatele mistra Bendla. Se
stanoviska národního bylo by arci lépe bývalo, kdybychom se

byli mohli bez vojenské hudby obejiti, pak by ale musel stranou

ustoupiti zájem ist umlecký, nebo by nebylo možno provésti

ísla orkestrální neb orkestrálního prvodu vyžadující. Ostatn
však práv co do tohoto momentu národního, praví p. starosta,

jsou skoro všichni lenové této kapely zajisté tak dobí a

upímní synové našeho národa, jako oni hudebníci z okolí Do-
brušky, kteíž jediní nám stáli k disposici; všichni jsme po-
zorovali onen umlecký zájem a vzlet, s kterým koncertní ísla
provedli a nadšení, s kterým mistra Bendla vítali, kladouce si

za vyznamenání, že za jeho dirigování spolupsobiti mohli;
kapelník pak jejich, p. Matys, jest osvdený našinec, jenž
eské hudební produkci náležitou vnuje péi a k národu
svému vždy se hlásí. Myslí-li pak nkdo z pánu, že bychom
se snad z ohled politických ze zásady vojenských kapel vy-
stíhati mli, pak bychom se také museli vzdáti vbec poá-
dání velkých koncert s prvodem a programem orkestrálním,
nebot vlastního orkestru župního, jak díve sdleno, sestaviti

nemžeme, civilní pak umlecké kapely, na niž bychom se spo-
lehnouti mohli, v celé naší krajin vbec není. Konen jedna
ješt a to velmi dležitá píina nás pinutila, vojenského
orkestru užiti, totiž píina finanní. Orkestr župní, sestavený
vtšinou z len župníeh, kteí mimo náhradu za povoz nebo
dráhu z ochoty zdarma úinkovali, stál i s hudbou ku zdejší

zábav veerní více než 330 zl , což vysvtliti možno jedm
velikým množstvím placených zkoušek pijednaným hudební-
km, kdežto orkestr vojenský v Dobrušce i na Opon pokaždé
byl asi o 100 zl lacinjší. I toto sdlení p. starostovo vzato
8 uspokojením na vdomí, a schze na to ukonena.

RZNÉ ZPRÁVY.
Družstvo Národního divadla zásílá redakci naší tento

pipiš: „Slavná redakce! Plníce usnesení valné hromady Družstva
Národního divadla v Praze ze dne 28. íjna 1894 dovolujeme
sob dle jednatel8ké zprávy v téže valné hromad jednomysln
schválené projeviti Slavné redakci „Dalibora" nejvelejší díky
za veškeru píze a ochotu, kterou ústavu námi spravova-
nému vnovati ráila. Vyprošujíce si další neztenenou píze
slavné redakce „Dalibora" mámo est znamenati so s veškerou
úctou oddaný správní výbor Družstva Národního divadla

v Praze: Dr. Jan Ržika, pedseda, Dr. Eiselt, len výboru.

V Praze, dne 17. listopadu 1894."

Naši misti mimo vlas: Smetana, Smycové kvartetto

„Z mého života" v 1. komorním veeru v Amsterodam ; Ou-
vertura ku „Prodané nevst" v I. abon. koncert dv. kapely
ve Výmaru dne 5. m. m. a o koncert orkestrálního sdružení

v Árnheimu. — Dvoák, Klavírní kvartett Es-dur op. 87.

v komorní hudb, kvartetta pp. Kopeckého, Johna, Branda a

Eisenberga v Hamburee; Klavírní kvintett op. 81. v 1. komorní
hudb pí. Sternové (klav.), pp. Petriho a v. Liliencrona (smyci)
za spoluúinkování pp. Gunkela a Wilhelma (smyci); Symfonie
„Z nového svta" v koncert v kišálovém paláci (Maekenzie) dne
20. íj. v Londýn; Ouvertura „Husitská" v 1. abon. koncert
mstské kapely (Pohle) v Saské Kamenici ; Arie ze „Svatební

košile" v Paurov II. symphony orkestr. koncert dne 20. íj.

(miss Emma Juchová v Boston); Recitativ a arie ze „Sva-

tební košile" op. 69. v 2. koncert bostonského symf. koncertu
v Boston.

Altona. Císa povolil zdejšímu mstskému divadlu roní
podporu 6000 uiark. — Repertoir mst. divadla m. ra : dne
14. Fidelio, 16. Jan Heiling a Sedlák kavalír, 20. irfeus
(Gluck), 26. Faust a Markéta.

Alžír. I letošní zimu stráví Cam. Sant-Sans zde buda
praeovati o dokonení nehotov zanechané opery Ernesta Gui-
rauda „Frédégonde et Brunehaut".

Baden-Baden. Repertoir velkov. dv. divadla v íj. : dne
10. uerné domino, 17. Die beiden Geizigen a Džamile Bizet).

Basilej. Johannes Wagner slavil nedávno své 501eté ju-

bileum co varhaník.

Berlín. S výteným úspchem hrálo zde poprvé „eské
kvartetto" a to Smetanv Kvartett E-moll a Dvoákv E-dur
a líbilo se neobyejn. Mimo to hrá'i naši umlci Haydnv
Cis. kvartett. — Repertoir král. opery v íj.: dne 28. a

31. Der kleine Haydn (Cippolini), Hánsel und Gretel, 29. Lo-

hengrin, 30. Falstaff a balet Carneval; m. m.: dne 4. a 10.

Hánsel und Gretel a balet Die Jahreszeiten, 5. Misti pvci
nor., 6. Džamile a Hánsel und Gretel, 7. Faust a Markéta,

8 Hánsel und Gretel a Mara, 11. Prorok — Kr. pvkyn pí.

Gisela Staudiglová vyznamenána od prince vladae bavor-

ského zlatou Ludvíkovou medailí pro umní a vdu. — Dr. Max
Friedlaender, znamenitý hudební historik, nastoupil místo

soukromého docenta hudebních vd na zdejší universit. —
Dne 22 m. m. poádalo „eské kvartetto" druhý koncert,

jímž docílilo úspch ješt sensanjší, než pi koncert prvém.

Hrána byla kvartetta Smetanovo, Dvoákovo a Haydnovo.
Bonn. Repertoir mst. divadla v íj.: dne 30. Fidelio;

m. m.: 9. Orfeus a Eurydíka (Gluck), 13. Prodaná nevsta.
Brno. Ve zdejším mstském divadle vystoupili pohostinsku

manželé Bellineioni-ová a Stagno a docílili arci znamenitého
úspchu.

Brooklyn. Zde odhalen Beethovenv pomník vnovaný
mstu sdruženými zpváky. Pomník sestává z obrovského po-

prsí Beethovenova, spoívajícího na skvostném mramorovém
postavci.

Budapeš Repertoir král. uherské opery v íj. : dne 2.

Židovka, 4. a 7. Das Mádchen von Navarra (Massenet) a balet

Sonne u Erde, 6. Das Mádchen von Navarra a balet Vióra,

8. Vilém Tell, 9. Bastien und Bastienne a balet Robert u. Ber-

trand, 11. Romeo a Julie (Gounod), 13. Aida, 14. Bankbán,
I. jedn. (Erkel), Das Mádchen von Navarra a Csárdás, III. obr,

16. Sedlák kavalír, ouvertura k „Rienzi J a balett Sonne und
Erde, 18. Bludný Hollanan. 19. Das Mádchen von Navarra
a Sylvia, 30. Rigoletto, 21. Prodaná nevsta, 22. Faust

a Markéta, 23. Robert ábel, 25. Tannháuser, 25. Enoch Arden
(Raimann), Das Mádchen von Navarra a balet Wiener Walzer,

27. Královna ze Sáby, 28. Lazebník Sevillský a balet Die
Tanzprobe, 30. Dcera pluku a Královna loutek. — Král. opera

a národní inohra dostaly po dlouhém bezvládí za intendanta

vládního komisae, snmovního poslance barona Alex Nopu,
od nhož se oekává, že uiní pítrž dalším zloádm, jež se

na jevišti i za kulisami obou divadel od delší doby již za-

hnízdnily. Zmocnila se panství nepovolaná cliqua, ehož ná-

sledek byla úplná derouta aparátu. Pedstavení byla hotovými

skandály. — Žádost za zízení nm. divadla zd byla obec-
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ním zastupitelstvem zamítnuta jednomysln. Žádost za zízení
divadla, v nmž by se hrálo maarsky a nmecky, zamítnuta

47 hlasy proti 28.

Budín. Repertoir pevnostního divadla v íj.: dne 10

Dcera pluku a III. obraz baletu Csárdás, 17. Traviata, 24.

Manon Lescaut (Puecini), 31. Sedlák kavalír a Coppelia.

Darmštadt Velkovévoda hessenský vyznamenal dv. kone.

mistra Hohlfelda, kone. mistra Helmera a kom. hudebníka
Ohlsa medalií na stuze založenou na památku svého zasnoubení.

Drážany. Repertoir král. opery v íj.: dne 2., 11. a 21.

Komedianti a Královna loutek, 3. Bludný Hollandan, 4. a 25.

Trompeter v. Sákkingen, 6. Der betrogene Kadi (Gluck), Sedlák
kavalír a Královna loutek, 7 , 20. a 31. Carostelee, 9. a 13.

Ingrid a Das Irrlicht (Grammann), 10. Hamlet (Thomas), 11.

Mignon, 16 Tannháuser, 17. Niirnberger Puppfl (Adam), Das
Irrlicht, 18. Dcera pluku, 23. Car a tesa, 24. Figarova svatba,

27. Ingrid a Královna loutek, 28. Rattenfánger von Hammeln,
30. Folkunger (Kretschmer).

Nová Gradiška (Slavonie). Uitel hudby Fr. A. Košek,

jenž psobil díve pi vojenské hudb v Cechách, jmenován
kapelníkem mstské hudby, iditelem kru a sbormistrem zpv.
spolku „Graniar" a nastoupí dnem 1. pros.

Hamburk. Smetanova opera „Dv vdovy" provedena
dne 15. m. m. v mstském divadle se skvlým úspchem. Obe-
censtvo bylo lahodnou hudbou opery okouzleno a demonstro-
valo hlun pro ni. Paní Fórsterová-Lautererová, sl. Artnerová
a p. Heš podali výtené výkony a byli bouliv i pi otevené
scén voláni. — Repertoir mst. divadla m. ra. : dne 12.

Carostelee, 13. Jan Heiling a Sedlák kavalír, 15. a 23. Ko-
medianti, 17. Tristan a Isolda, 18. Hánsel und Gretel a Ko-
medianti, 19. Hugenotti, 22. Siegfried, 24. Cosi-fan-tutte (Mozart),

Orfeus (Gluck), 25. Gotterdámmerung, 27. Aida, 28. Mignon,
29. Carmen, 30. Lohengrin. — V divadle Karla Schultze-ov
pijata vlídn dne 10. m. m. nová operetta „Der Lieutenant
zur See" od Louisa Rotha na text Sehlacka a Herrmanna.

Hanover. Repertoir král. divadla: dne 30. íj. Zbrojí,
m. m. : 2. Fidelio, 4. Lohengrin, 6. Carmen, 11. Misti pvci
norimberští. — Hudební iditel W. Biinte slavil dne 11. m.
m. jubileum své 40tileté iditelské innosti zdejšího mužského
zpváekého spolku.

Charkov. Letos je tu dobrá ruská opera. Dne 27. íjna
zahájena byla saisona Borodinovou operou „Kníže Igor".

Karlsruhe. Repertoir velkovév dv. divadla v íj. : dne
2. Die beiden Geizigen, Die kleinen Savoyarden a Džamile,
1. Prorok, 11. Aida, 14. Tannháuser, 16. a 25. Die kleinen
Savoyarden, 19. erné domino, 21. Džamile a Hánsel und
Gretel, 23. Nmá z Portici, 26. Sv. Alžbta, 28. Carostelee. —
V dv. divadle pijata dne 13. m. m. za ízení Fel. Mottla
velmi pízniv tíaktová opera „Ingweld a" od 25tiIetého Mnxe
Sehillinga na text Ferd. hrab. Sporka.

Kolín n. Rýn. Repertoir mst. divadla v íj.: dne 31.
Lueia z Lammermooru ; m. m.: dne 1. a 11. Prorok, 2. Ko-
medianti, 4. Misti pvci nor., 7. A Basso Porto (Spinelli),

8. Zedník a zámeník, 10. Lueia z Lammermooru, 12. Vilém
Tell, 14. Zedník a zámeník, 15. Tristan a Isolda, 16. Car a
tesa, 18. Carostelee.

Kutais. Zde vyhoelo úpln mstské divadlo. Ohe objevil

se pi zkoušce a rozšíil se tak, že veškery rekvisity a deko-
race vzaly plameny za své.

Lipsko. 2. koncert Lisztovy jednoty odbýván ízením
dy. kapelníka Zumpe a za sólového spoluúinkování pp. Buso-
niho a prof Ad. Brodského dne 24. m. m. v Albertov síni.

Hlavní íslo programu byla Lisztova Faustova symfonie. —
A bon. koncerty v sále nového Gewandhausu: V. dne
8. m. m. I. ást: Schubert, Symfonie C-dur. II. ás: Chopin,
Klavírní koncert . 1. E-moll (Rus Alex. Siloti); Rcineeke,
Ouvertura ku Calderonov „Dauae Kobold" ; klavírní hra Alex.
Silotiho: a) Rachmaninov, Pelude, op. 3., b) Arenskij, Basso
ostinato, op. 5.; c) ajkovskij, Chant alouette, op. 37. a d)
Liszt, Rhapsodie hongroise, . 12. — VI. dne 15. m. m. I. ás:
Beethoven. Sinfonia eroica. II ás: H. von Herzogenbcrg,
„Todtenfeier", kantáta pro soli, sbor, orkestr a varhany op. 80
(poprvé, ízením skladatelovým) (soli: pí. Emma Bauiiiannová,
sl. R. Staudová a Kornelie von Bezoldová a pp. Otto Borner,
Otto Sehelper a Robert Schurig). — Dne 13. m. m. koncerto-

valo zde v hotelu de Prusse poprvé „eské kvartet to'',

dokonalí to tyi umlci prvého ádu, vládnoucí všemi pro-

stedky, které mohou obecenstvo uchvátit. Za velmi skvlého

úspchu sehráli: Smetanovo kvartetto É-moH ,.Z mého života",

Dvoákovo C-dur (op. 61.) a Haydnuv Císaský kvartett. —
Zde poal vycházeti u Konstantina Wilda redakcí Bed. Wilda

a Pavla Alex. Wolffa týdenník „Leipzige Concertsaal" pro

umní a literaturu. — Bratí Reinecke-ové jmenováni od vé-

vody saskokoburg-gotliajského dv. hudebními dodavateli.

Livorno. Massenettova opera „Manon Lescaut'' pijata

nadšen; po každém ísle byl vtlký potlesk.

Londýn. V „Royal Opera eomique" byla pízniv pijata

nová operetta „Bey z Marokka" od Viktora Hullaendera.

Lubla. Smetanova opera „Hubika" provozována dne

15. m. m. na zdejším Národním divadle v jazyku slovinském.

Lutych. Belgická akademie krásných umní pikla
cenu 1U00 fr. za smycové kvartetto J. Jongenovi, repetitoru

zdejší konservatoe. — Paní Alžbta Barbe-Lam a r c h e- o v á,

vdova F. J. B. Dumonta, odkázala mstu 100.000 fr., jichž má
býti užito dle vle zesnulé k bezplatným komorním koncertm.
— Mimo kvartetta Géminnichovo a L. Charliera utvoilo se

zde ješt tetí a to pod názvem „Cercle de musique de
eh ambe, piano et archets", sestávající z pp. pianisty Jas-

para, Marrise, Bauvversa, Foidarta a Péclersa.

Madrid. Pro letošní saisonu divadla „Reál" angažováni:

dámy sopranistky Calvéová (na 8 pcd>tavení). Pinkertová (18

pedst. 1

, Mendiorozová (16 pedst.), Tetrazziniová, Lantesová,

Colombatiová; mezzosopranistky Lenardiová a Marchesiniová

;

tenoi: Massini (na 40 pedst.), De Lueia (20), Mariacher 1 20),

De Negi (12), Bergatti; baritoni: Menotti a Sammareo ; bassi:

Navarrini; buffo: Baldelli. Prvým chefem orkestru je maestro

Campanini.
Mannheim. Repertoir velkovév. dv. divadla v íj.: dne 3.

Krlost! (Curti), Sedlák kavalír, 6. Lohengrin, 7. Komedianti

a Královna loutek, 10. Prodaná nevsta, 12. Hánsel und
Gretel, 14. Misti pvci nor. (III. jedn.), 15. Sedlák kavalír,

17. Komedianti, 19. Talmah (Berény) a Lazebník bagdadský

(Cornelius), 21. Talmah, 24. Faust a Markéta, 27. Traviata,

28. Veselé ženy winds., 30. Lueia z Lammermooru.
Milán. Zdejší orkestr podnikne za ízení dvou kapel-

ník Gialdina Gialdiniho a Demetria Constantiniho na msíc
koncertní cestu do Berlína, Vratislavi, Poznani, Královce (prusk.),

Kielu, Bukovce, Hamburku, Kasselu. Frankobrodu nad M.,

Darmstadtu, Stuttgartu, Frýburku a Basileje. — Býv. vídeská
operetní zpvaka Lejová, jež zpívala v divadle na Vídece
Maenku v „Prodané nevst ', stala se vlašskou operní zpvakou
a mla zde již dva pkné úspchy.

Mnichov. Repertoir král. dv. divadla v íj.: 3. Tann-
háuser, 4 Prodaná nevsta, 6. a 27. Hánsel und Gretel,

7. Kouzelná flétna, 9 Faust a Markéta, 11. Lohengrin, 13.

Aidn, 14. Bludný Hollandan, 16. Pytlák, 18. a 23. lfigenie

v Taurid, 20. Zbrojí, 21. Oberon, 25. Gwendoline (Chabrier).

28 Komedianti a Sedlák kavalír, 31. Uthal (Méhul) a Saint

Foix (Sommer). — Dv kapelník Rheinberger obdržel žá-

danou propuštnou eo iditel král. vokální kapely ponechav si

místo inspektora a profesora akademie hudební. Král. vokální

kapelu íditi bude zatím prof. Otto Hieber. — (Pv. zpráva.)

Práv (dne 28. m. m.) slyšel jsem v úchvatném provedení

Smetanova „Dalibora" ve zdejším dvorním divadle!

Dvorní první kapelník pan Heman Levy zahájil zpsobem
nejvýše dstojným a velkolepým letošní novinky dvorní opery.

Škoda, že mistr Smetana nedožil se skvlého úspchu své

nesmrtelné zpvohry „Dalibor". Ze jeho, pan H., pítomen byl

zdejší premiée a vden jest zajisté za pietu, kterouž mistrným

provedením geniálního díla Smetanova osvdil náš Heman
Levy. Jediný dirigent tento nejenom mistrn vládne partitu-

rami Wagnerovými, on dovedn interpretuje veškery skladatele,

zejména Bedicha Smetanu

!

Mohu. Za iditele mstského divadla zvolen na další

rok Rainer Simons.

Moskva. Bohatý ruský kupec Solodovnikov staví

obrovské divadlo se 4000 místy pro soukromou národní operu,

jež má býti v píštím lét oteveno. — Ve Velkém divadle
zdejším plní Mozartv „Don Juan" domy, arci zpívá vhlasná
Alma Fohstromová úlohu Zerlinky.
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Nan9y. iditel konservatoe Guy Ropartz poádá této

zimy adu komorních koncert, v nichž budou provedena
smycová kvartetta od Beethovena, C. Francka, Fauré, Jndy-ho
a jiné komorní skladby od Saint Saénsa, Lekena, Chaussona
at. Provedení obstarají mimo kvartetto Hekking-bchwartz-
David-Dupuis, dámy Mark. a Heléna Moulinsové, Zuzana Hek-
kingová a p. E. Moulins.

Nizza. Zdejší opera zahájila svoji letošní zimní saisonu

dne 22. m. m. s hojností novinek, jako jsou : Massenettovy
opery: „Herodiad", „La Navarraise" a „Le Portrait de Manon",
Cajbovského „Eugen Ongin" a Bruneau-a ,,L' Attaque du
Moulin".

Paíž. Repertoir Velké opery v íj.: dne 31. Otello

;

m. m : 2. Gwendoline (Cbabrier) a Thais (Massenet), 7. Thais
(Massonet), Gwendoline (Chabrier), 9. a 12. Otello, 10. Valkýra.
— Repertoir Komické opery v íj.: dne 30. Le Maitre de

ehapelle (Par) a Falstaff, 31. Carmen; m. m. : 2. Manon (Mas-
senet), 3. Carmen, 4 Lalla Roukh (David) a Mireille (Gounod),

5. Le Noces de Jeanette (Massé) a Falstaff, 6. Manon (Mas-

senet), 7. a 10. Carmen, 8. a 12 Mignon, 9. Le Maitre de
ehapelle (Par) a Falstaff, 11. erné domino (Auber) a Le
Chalet (Adam). — Milánský nakladatel Sonzogno provede

v divadle „Porte-Saint-Martin" od 15. dub. do 15. kv 1895
následující opery: „RatelifP, „Kmotr Frieek" a „Silvano" od
Mascagniho, „Komedianti" a „Medici" od Leoncavalla, „Ninon
de Lenelos" a „11 pieeolo Hayn" od Cipolliniho, „FiorAlpe"
od Franchettiho, „Martire" od Samary, „11 Voto" od Giordana,
„Fortunio" od Van Westerhouta a „Cristo alla Festa di Puriin"

od Giannettiho. — V Rue Autin postaveno bude malé, skromné
divadélko pod názvem „Théátre Mondain", kde provozo-

vány budou dosud neprovozované opery mladých zdejších skla-

datelv a sice tikrát týdn, v ostatní dny a nedle uspoádány
budou symfonické koncerty.

Praha Ve schzi zemského výboiu dne 14. m. m., jíž

pítomni byli i majetníci loží v zem. nm. divadle, usneseno:

a) nmeckému zem. divadlu poskytnuta k osvtlování a vytápní
zemská subvence 6000 zl.

;
b) k opatení dekorací zvýšena

subvence ze 6000 na 8000 zl., ímž postaveno divadlo toto na
rove eskému zem. divadlu Národnímu; c) roní píspvek
400 zl. na dopravu dekorací zvýšen na 500 zl.; ) náhrada
pro pípadné uzavení divadla zvýšena ze 200 zl. na 400 zl.

;

) místo dosavadního zástavního práva pijata od iditele Neu-
manna kauce 30.000 zl. na hotovosti k dodržení smlouvy. — Otak.

Bártík, kr. bav. dv. taneník, angažován za baletního mistra

k zemsk. nm. divadlu. — Jednota pro komorní hudbu
(XVUI. roník). VI. koncert dne 22. m. m. veer v koncertním
sále Rudolfina za spoluúinkování zpvaky koncertní a oratorií

paní Olgy z Trk-Rohnové z Vídn a lipského kvarteta pp.

:

konc. mistra Karla Prilla I housle, Maxe Rothera II. housle,

Bernharda Unkensteina violu a Julia Klengela místo Jiího
Wille veello: 1. Mozart, Smycové kvarteto op. 11., I., G-dur
( a) Allegro vivace assai, b) Menuetto, e) Andante cantabile,

) Molto Allegro); 2. Písn: a) Schubert, „Sei mir gegriisst"

Schuinann, b) r Der arme Peter" a c) „Auftráge" (paní Olga

z Trk-Rohnová); 3. Sólové skladby pro housle: Wieniawski,
a) „Legenda", b) „Souvenir de Moscou", airs russes (koncertní

mistr p. Karel Prill) ; 4. Beethoven, Smycové kvarteto op. 74.,

Es-dur (a) Poco Adagio. Allegro, b) Adagio ma non troppo,

e) Presto, d) Allegretto con variazione) : 5 Sólové skladby pro

veello (pan prof. Julius Klengel); 6. Písn: a) Mendelssohn,

„Neue Liebe", b) Brahms, „Wiegenlied", c) Grieg, „Tin Kalin",

) Chopin, „Mádchens Wunselr' (pí. Olga z Turk-Rohnová).
U piana p prof. konservatoe Hanuš Trneek. — Pi slavnosti

na památku úmrtí Dra. Fr. S c h m e y k a 1 a ve prospch pomníku
zemelého provedeno dne 18. m. m. o polednách za spoluúin-
kování ve sboru nm. spolk zdejších a orkestru nm. zem.

divadla, ízeného kap. Rud. Krzy/.anowským, nové rekviem
od E. N. v. Rezniecka. Sola zpívali lenové z. n. divadla:

soprán Leonora Betterová, alt Anna Hofnunnová, tenor Dr. G.

Seidl a Ad. Perluss, bass Max Dawison a Jií Sieglitz. —
Rumun Demetr Popoviei psobí na nm. divadle pražském
jako barytonista. Po as slavností divadelních t. r. v Bayreuth
vystupoval ve všech pedstaveních jako první barytonista a byl

veškerým tam shromáždným svtem oslavován. Slovem, vynikl

nad všecky vrstevníky umlecké, takže se stal svtovou cele-

britou. Hned po slavnostech dostal z Budapešti skvlé nabíd-
nutí. Ale Popoviei zamítl nabídku ka ve svém dopise: „Žádný
rozumný lovk nebude ode mne žádat, abych jako rumunský
národovec a estný muž pijal místo na njakém umleokém
ústav maarském!" . — Koncert si. Pavly Markové
dne 16. m. m. v Rudolfinu: 1. Mozart, Fantasie a fuga C-dur

(p. Vilík Kurz); 2. a) Wagner, „Elsa's Traum", b) Thomas,
Mignon („Kennst Du das Land"), c) Bizet, Carmen: „Habanera"
(koneertistka) ; 3. Grieg, Lyrické kusy: a) „An den Frhling",
b) „Erotik", c) „Zug der Zwerge" (p. Vilík Kurz); 4 a) Frenz,
„Allnáchtlieh im Traume", bj Schumann, „Der Nussbaum",
c) „Marienwnnehen", d) „Erissl" (koncertislka) ; 5. a) Schu-
bert, „Clárchens Lied", b) Grieg, „Mit einer Primula veris",

c) Wolf Hugo, „Citronenfalter im April", d) Wolf Hugo, „Elfen-

lied" (koneertistka); 6. Wagner-Liszt, „Isoldens Liebestod" (p.

Vilík Kurz); 7. a) Rckauf Anton, „Trauliches Heim", b)

Riickauf Ant., „Lockruf", c) von Koss, „Sehlummerlied", d)

von Koss, „Winterlied". — Koncert c. k. kom. virtuosa Alfr.

Grnfelda a e. k. kom. a dv. op. pvce Sehrodtera z Vídn
dne 26. m. m.: 1. Beethoven, Sonáta Cis-moll op 27. (pan
Grnfeld); 2. Rubinstein, „Der Asra", Schumann, ..Der Nuss-

baum", Beethoven, „Der Kuss" (p. Schródter); 3. Šehumaun,
Symfonické etudy (p. Grnfeld) ; 4. Wagner, Siegmuns Liebes-

gesang, Cornelius, „Komm', wir wandeln zusammen", Massenet,

Oss an's Lied aus „Werther" (p. Schródter); 5. Brahms, Bal-

lada op. 118., Chopin, Noeturne op. 48., Pulonaisa op. 44. (p.

Grnfeld); 6. Smetana, Arie des Hanuš aus „Der Kuss",

Grnfeld, „Wie sebou bis Du", Gastaldon, Musiea proibita (p.

Schródter); 7. Grnfeld, Romanze op. 42., Strauss- Grnfeld,
Soirées de Vienne (p. Grnfeld). — Koncert Klubu státních
úedník dne 25. m. m. odp. v Rudolfinu ve prospch fondu

císae Františka Josefa pro podporování vdov a sirotk po
lenech klubu: 1. Haydn, „Císaské kvarteto" op. 76 (a) Al-

legro, b) Poco Adagio: Thema con variazione, c) Menuetto
Allegro, d) Finále Presto) („eské kvarteto"); 2. Beethoven,

Arie Leonory z op. „Fidelio": „Abscheuliehe, wo eilst du hin?"

(pí. Paulová-Dornerová); 3 Saint-Saens, „Allegro appassionato"

pro harfu upravil prof. Hanuš Trneek (sl. Emma Mikschelová)

;

4. a) Kreman Th., „Jak divnou bájí musí být!"; b) Delmer

Felix, „Ve oi Tvé já rád se dívám"
;

c) Chvála, „0, jak jsi

krásná" (pan Hanuš Lašek); 5. a) Franz, „Stille Sicherheit" ;

b) Si-humann, „Auftráge'; e) Trneek Hanuš, „Mein Glck ist

zu gross" op. 17 , 2. (Aus den Mádchenliedern) (pí. Paulová-

Dornerová); 6. Bendi, a) „Ach, byl to krásný, zlatý sen!";

b) „Ty hvzdiky tam na nebi"; c) Kovaovic, „0, kdybych
vdl, zdali bdíš" (pan H. Lašek); 7. Glazunov, 3 novelety pro

smycový kvartet: a) Espagnole, b) Interludium in modo antici,

c) Orientale („eské kvarteto"). U piana p. A. Elsehleger.

Reval. V Gounodov opee „Faust a Markéta", dávané

ped smrtí carovou (nyní jest divadlo na 6 nedl zaveno), vy-

znamenal se Cech V. Bullant co Mefisto, „nejmladší Mefisto

Nmecka", jak mu zde íkají, neobyejn. Po dobu „zemskéhq

smutku" dostávají herci jen poloviní služné, pi tom pilná

studujíce.

Teplice (echy). Dne 11. m. m. odp provedena v mst-
ském divadle Smetanova „Prodaná nevsta" podruhé. Nedlní
nmeekonacionální listy vybízely každého, jenž by chtl se do

divadla dostati, aby sob pospíšil, nebo dle pihlášek bude

prý návštva velká I

Tylže. Litevské hudební slavnosti, které nebyly od roku

1844 poádány, budou opt odbývány.
Víde. Tilgnerv pomník Mozartv bude již v brzku

dokonen a bude v píštím jae odhalen. — Repertoir c. k.

dv. opery m. m.: dne 4. Misti pvci nor, 5. a 10. balet

„Rund um Wien", 6. Židovka 7. balet „Burschenliebe", „Rose

von Pontevedra" (Fórster) a balet „Sonne u. Erde", 8. Tristan

a Isolda, i)-. Hubika a Mara, 11. Fidelio, 12. Jan Heiling,

13. Carmen, 14. Hugenotti, 15. balet „Rund um Wien" a Tann-

háuser, 16. Aida, 17. balet „Rund um Wien", 19. Cornelius

Schutt. — Dv. rada Dr. Eduard Hanslick, ádný profesor

djin a aesthetiky umní hud. pi universit, hudební kritik,

vstoupil do výslužby a vysloveno mu Jeho Vel. nejvyšší uznání.

— Pí. Nadina Slavjanská, známá vdkyn ruské vokální ka-

pely, spojila se so svými dvma sestrami v tercet poádajíc

koncerty. Prvý bude zde.
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Nakladatel FR. A. URBÁNEK, eský knihkupec
v Praze, na Ferdinanduké tid v í. 4. n.

í£W- vedle Národního divadla.

Prvý eský závod hudební. fj>—

«

Vkusn upravené

HUDEBNÍ DÁRKY
ve skvostných vazbách

:

Anger, Dárek eské mládeži. 5 roztomilých snadných sklad-

biek. Pro piano na 2 ruce. Cena 1 zl. 50 kr., váz. 3 zl.

Bendi, Z dtského svta. 12 instruktivních skladbiek
v poloze 5 — 6 prstv. Pro piano na 4 ruce. S obrázky
generála Friedberga-Mirohorského. Sešit 1. za 1 zl., 2. a

ó. po 2 zl.
;
všechny váz. v 1 svazku za 7 zl.

Dvoák Ant., Dumka—Furiant. Pro piano na 2 ruce. Cena
3 zl., váz. 4 zl. 50 kr.

Fibich, Malikosti. (Valík, Z 1001 noci,
,
Rococco.)

Pro piano na 2 ruce. Cena 1 zl. 80 kr., váz. 3 zl. 30 kr.

Fibich, Malikosti. (Valík, Z 1001 noci, Rococco.)
Pro piano na 4 ruce. Cena 1 zl. 50 kr., váz. 3 zl.

Fibich, Sonáta (z B-dur). Pro piano na 4 ruce. Cena 2 zl.

50 kr., váz. 4 zl.

Fibich, Z hor. Pro piano na 2 ruce. Cena 2 zl., váz. 4 zl.

Fibich, Zlatý vk. Snadné skladby pro piano na 4 ruce.

3 sešity za 3 zl. 70 kr., váz. 5 zl. 50 kr.

z Káan, Serenády. Pro piano na 4 ruce. 2 sv. po 2 zl.,

váz. po 3 zl. 50 kr.

Kovaovic, ííaše vlast*. 3 svazky : I. Národní písn, II. Fan-
tasie na motivy Smetanovy, III. Slávia. Svazek po 2 zl.,

váz. po 3 zl. 50 kr. ; 3 sv. v jednom váz. 8 zl.

Low, "Vlastimil. Sbírka národních písní pro mládež.
Pro klavír na 2 ruce. Pokraování sbírky : „Nové dít
vlasti." 10 sešit po 60 kr., celé dílo váz. 7 zl. — Text
písní váz. za 1 zl.

Malát, Perly eského zpvu národního pro mládež.
Sbírka písní pro piano na 2 ruce v snadném slohu. Cena
2 zl. 50 kr., váz. 3 zl. 50 kr. a 4 zl. — Text písní váz. 60 kr.

Malát, Rže stolistá. 100 nár. písní pro klavir na 2 ruce

nebo harmonium. Cena se skvostným titulem 2 zl., váz. 3 zl

Malát, Zlatá pokladuice eských písní a zpv. Pomcka ku
každé klavírní škole. Pro piano na 4 ruce. 10 sešitv po 1 zl.

ili 2 ady po 5 zl., váz. 6 zl. — Text písní váz. za 1 zl.

Malát, Blahé chvíle. Sbírka nár. písní v snadném slohu
pro piano na 4 ruce. Pokraování „Zlaté pokladnice." Cena
2 zl.,

vváz. 3 zl. 50 kr.

Malát, eský národní poklad. Sbírka písní lidu eského
v Cechách, na Morav, ve Slezsku a na Slovensku. Pro
jeden hlas s prvodem piana. 60 sešit po 60 kr., ili 6 knih
po 6 zl., váz. po 7 zl., skvostn 8 zl.

Mašek, IVové dít vlasti. Sbírka nár. písní pro mládež.
Pro piano na 2 ruce. Ve slohu nejsnažším. S prstokladem.
XV. vydání. Cena 2 zl., váz. 3 zl. — Text písní váz. za tO kr.

Nápravník, Malikosti pro klavír na 2 ruce. I. Ukolébavka,
II. Polka, III. Elegie a IV. Pochod. Cena 1 zl 50 kr.,

váz. 3 zl.

Nešvera, Hudehní obrázky pro piano na 2 ruce. Cena 3 zl.,

váz. 4 zl. 50 kr.

Nešvera, Osm mazurek pro piano na 2 ruce. Cena 3 zl.,

váz. 4 zl. 50 kr.

Nešvera, Oíšky. Tré skladbiek pro piano na 2 ruce. Cena
80 kr., váz. 2 zl.

Smetana, eské tance. Pro piano na 2 ruce. 2 díly : I. 2 zl.

50 kr., II. 7 zl. 50 kr., oba díly váz. v 1 sv. 12 zl.

Smetana, Má Vlas. Cyklus symf. básní pro velký orkestr.

Pro piano na 4 ruce. 6 ísel: I. Vyšehrad 3 zl., II. Vltava
3 zl., III. Šárka 2 zl. 50 kr., IV. Z eských luhv a hájv
3 zl., V. Tábor 2 zl. 50 kr., VI. Blaník 3 zl. Všech 6 ísel
za 17 zl., skvostn váz. za 21 zl.

Pro piano na 2 ruce od prof. J. z Káan: Vyšehrad
2 zl. 80 kr., Vltava 3 zl. 50 kr. — Vzpomínka na celý

cyklus 1 zl. 80 kr. — Fantasie na motivy celého cyklu
za 3 zl. 60 kr.

Pro 2 piana na 4 ruce: Vyšehrad za 2 zl. 50 kr., Vltava
za 4 zl.

Smetana, Tajemství. Pedehra. Pro piano na 4 ruce.

Cena 2 zl., váz. 3 zl. 50 kr.

Smetana, Hubika. Klavírní výtah s textem. Cena 8 zl.,

váz. 10 zl.

Smetana-Lów, Prodaná nevsta. Sms. Pro piano na 2 ruce.

2 sv. za 3 zl., váz. 4 zl. 50 kr. — Vydání velice snadné,
3 sv. po 50 kr. — Pro piano na 4 ruce. 2 sv. za 3 zl. 20 kr.,

váz. 4 zl. 70 kr.

Smetana-Malát, Hubika. Sms. Pro piano na 2 ruce. Cena
1 zl. 50 kr., váz. 3 zl. — Pro piano na 4 ruce. 2 seš. po 2 zl.,

váz. v 1 sv 5 zl. 50 kr.

Smetana-Malát, Libuše. Sms pro piano na 2 ruce. Cena
2 zl., váz. 3 zl. 50 kr. — Pro piano na 4 ruce. Cena 2 zl.

50 kr., váz. 4 zl.

Smetana-Malát, Dalibor. Sms. Pro piano na 2 ruce. Cena
2 zl., váz. 3 zl. 50 kr.

Smetana-Malát, Tajemství. Sms. Pro piano na 2 ruce. Cena
1 zl. 50 kr., váz. 3 zl. — Pro piano na 4 ruce. Cena 3 zl.,

váz. 4 zl 50 kr.

888888888888888888
§ Skvostné hudební dárky. %
8 Smetana, 31á Vlast. Cyklus symfonických básní.

Pro klavír na 4 ruce. Mein Vaterland. Cyklus
symphonischer Dichtungen. Fur Piano zu 4

nli
Hánden. I. Vyšehrad, 3 fl., II. Vltava, 3 fl., III. li
Šárka, 3 fl., IV. Z eských luhv a hájv. Aus

nBohmens Hain und Flur, 3 fl., V. Tábor, 2 fl. 22
50 kr., VI. Blaník, 3 fl. li

Všechny v jednom svazku skv. váz.

se znakem kr. msta Prahy za 21 zl.

j4 Fibichovo Vánoní album. Pro klavír na 22
li 2 ruce. S barvot. titulem. Cena 2 zl., skvostn li
fj váz. 4 zl. fj

n Fibich, Z hor. Pro klavír na 2 ruce. Se skv. tt
barvot. titulem. Cena 2 zl., skvostn váz. 4zl. li

de Khan Henri, prof. op. 30. Kvtomluva.
8 skladeb pro klavír na 2 ruce. Langage de £J

ZZ Fleurs. 8 Pices pour piano á 2 mains. Biu- ssU mensprache. 8 Klavierstiicke zu 2 Handen. £J
5 fl., skvostn váz. 7 fl. elegant gebden. f+

n
1 První eský památník tanení. pro ft

klavír na 2 ruce: Smetanova Polka, Novotného li
Mazurka, Chválova Sousedská, Fibichv Valík,
Kovaovicova Mazurka, Jiránkova Polka, Dvoá- +y

li kv Valík, Bozkošného Kvapík, Knittlova Ma- li
zurka, Šeborv Valík, Kovaovicova tverylkana Laubv Kvapík. Cena 4 zl , skvostné váz. 6 zl.

, Malátv eský národní poklad. Sbírka 22
li písní lidu eského v echách, na Morav, ve lJ

Slezsku a na Slovensku. Pro jeden hlas s pr-
xx vodem klavírním. 60 sešit po 60 kr, ili sf
li v 6 svazcích váz. po 7 zl., skvostn váz. li

8 zl.

8
8

£.% Fibich, Hippodamie. Klavírní výtah,
li I. Pelopovy námluvy. 8 zl , váz. 10 zl.

II. Smír Tantalv 8 zl., váz. 10 zl.

nlll. Smrf Hippodamie. 7 zl., váz. 9 zl. m
Smetana, Hubika. Klavírní výtah. Cena8zl., ZZU _ váz. 10 zl. £J
Školy : houslová Malátova, 7 zl., váz. 9 zl.

; fjm klavírní Fibichova-Malátova, 27 sešit po 1 zl., f*%li ve svazcích váz. za 6 zl. a 7 zl. 50 kr. ; har- li
moniová Malátova, 10 zl. 50 kr., váz. 12 zl. 50 kr.

888888888888888888
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Koíomíuoa.
8 skladeb pro klavír na 2 ruce

složil

prof. Jind. z Káan.
Op. 30.

Skvostné illustrovaué vydání velínové.

S~úplným textem eským, Íráne, a nm.
Cena 5 zl. , skvostn váz. 7 zl.

I. Kvt akátový. (»Kdy t zas spatím ?«) II. Kvt vaví-

nový. (»Tvá láska blaží«.) Viola noní. (»I v noní tiši myslím

na tebe«.) Prvosenka. (»Ty's štstí méjediné«.) III. Hvozdík.

(»Tvá velká krása mne znepokojuješ.) IV. Šeík. (»Nenechej

mne ekat !«) V. Pomnnka. (»Vyslyš, co ten kvt praví. «)

VI. Kamelie. (»Na toho stále myslím. «) VII. Leknín. (»Na

tebe nikdy nezapomenu. «) VIII. Myrta. (»Naše pání se vy-

plnilo.

O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O0000000*0000000

íslo 5397. Konkurs.
Vypisuje se konkurs na místo uitele obanské hudby

v Imotském za roní plat 800 (osm set) zlatých r. rn., splatný

pedeni v msíních lhtách z obecní pokladny.

Pednost bude míti onen uchaze, který bude schopen

všech dechových nástroj, jakož i hry na klavír, nebo bude
potebí hudbu teprve uspoádati.

Bude-li uitel umti hrát na varhany, mže se nadíti

i podpory se strany církevní v obnosu asi 100 zl. ron.
Bude mu volno zamstnávati se též privátním vyuováním.
Lhta konkursní trvá 4 nedle od prvého uveejnní

v pražském hudebním list „Dalibor", a v dob té žadatelé

mají zaslati podepsanému obecnímu úadu své žádosti s vy-

svdeními o potebných hudebních schopnostech a dkazem
o dostatené znalosti jazyka charvatského, kterým bude se vy-

uovati, jakož i vysvdením o mravní zachovalosti.

Obecní úad (Obinsko Upravíteljstvo) Imotski v Dalmácii,

Starosta:

Vrdoljak.

27. íjna 1894.
Písedící

:

Bilic.

První rakousko-uherská továrna

na

americká cottagová

harmonia
(ssací soustavy).

Rudolf Pajkr a spol.

v Hradci Králové

nabízí též

harmonia evropského systému,

piana, pianina a varhany.
8kvostný hlas vyloudný konstrukcí americké soustavy sám se

odporuuje.

Ceny od 75 zl. výše.

Na splátky od 4 zl. -»0I

Obrázkové cenníky zdarma frankované.

Lo oj

II

m

eská na etných výstavách prvními cenami poctná

továrna na piana, pianina, harmonia a varhany

AL. HUGO LHOTA
v Hradci Králové

(filiální sklady ve Vídni III., Salesianergasse 31.

v Brn, na Elišin tíd é. 4.)—
doporuuje

eskému hudebnímu obecenstvu svá nejlépe osvdená

piana, pianina a harmonia
všech rozmr,

v ladné zevní úprav, zaruené trvanlivosti a vyrov-

nané uhlazené i vydatné soustav, v cenách neoby-

ejn levných.

Též na splátky.
za výhodných podmínek.

Obrázkové cenníky zdarma a franko.

Dokonalé hudební nástroje

dechové devné i kovové, tlukací atd
,
vyznamenané na všech

svtových výstavách; též veškeré nástroje strunové zejména

dobré školní housle
3
/ 4 a *li se smycem a obalem bez
pouzdra 3'/

2 , 4, 5, 6 a 7 zl. r. m.,

dále

výborné housle v pouzde
se smycem is. O za 9 zl. r. m , ís
1. za 10 zl. r. m., ís. 2. za 12 zl.

r. m., islo 3. za 15 zl. a výtené ís.

4. za '20 zl. r. m.

Housle koncertní

od zl. 25-— až do zl. 200.— a výše

nabizi

e a k. dvorní továrna hudebních nástroj

V.IP.ervený asynové
v Hradci Králové.

HARMONIA
veškerého druhu, nejosvdenjších soustav,

solidn a vkusn pracovaná, znamenitého hlasu,

dosud nedostižitelná, vyznamenaná prvými cena-

mi, za hotové i na splátky, ceny nejlevnjší,

záruka 6ti letá, podmínky pístupné, doporuuje

JOSEF VANICKÝ,
c. k. priv. továrna na harmonia a varhany

v Tebechovicích

u Hradce Králové.

Illustrovaué ceuiiíky zdarma a franko.

Majetník, vydavatel, nakladatel a odpovdný redaktor Fr. A. Urbánek. — Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Pra^e.
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drigaly Palestriny pro sólové kvarteto ; zasteme radji

z kesanské lásky rouškou vného mlení výkon

tch ty sólist. A ješt nco zajímavého se pi tomto

oslavení obou mistrv událo. Promluven byl též prolog

sepsaný jakýmsi Quidem Listem, v nmž oslavován

Palestrina co nejvtší italský mistr katolické církevní

hudby a Orlando di Lasso co nejvtší nmecký
mistr! Holý nesmysl vru; Roland de Lattre narozen

jest v Monsu (v nynjší Belgii) a pati mezi náelníky

nizozemské školy

!

Se zevnjším úspchem mže p. Kretschmann býti

úpln spokojen, návštva byla uspokojující a obecen-

stvo v nálad animované. Ve sboru úinkovali též

lenové slovanského zpváckého spolku, „Lumír" a

sbor besední a tvoili hlavní oporu celku.

Dne 5. t. m. odbýván v sále Ehrbarov skla-

datelský koncert lena orkestru dvorní opery

p. Huga v. Steinera. Jest pece podivno, že vtšina

mladých skladatel zdejších, kterým schází vlastní

melodická vynalézavost, se tak horliv stávají nohsledy

R. Wagnera! Má snad správná deklamace a vypjo-
vání si rzných frází z „Trilogie" zakrýti vlastní

chudobu melodickou? Tito pánové zapomínají, že pi
skladbách Wagnerových vždy a znovu potkáváme se

s nádhernými motivy, kdežto na p. o písních p. H.

v. Steinera nemožno dále nieho íci, než že iní

dojem neuritého kolísání a nezanechávají jiného dojmu,

než dojmu nudy; pravda, byla též interpretka písní

sl. Vilma v. Thannová úpln nedostatená, dosti sice

silný hlas, ale neschopný nuancí a ukazující zejm, že

zvyklá jest v jiném genru se pohybovali (dotyná
dáma jest lenem Koschatova kvinteta, kteréž se za-

mstnává epováním korutanských odrhovaek). Poátek
koncertu tvoilo Trio pro klavír, housle a violoncello,

pednesené velmi pkn sl. Adélou Mandli c kovo u,

skladatelem a prof. Ferd. Helmesbergerem. První

oddíl (Allegro moderato) byl rozhodn nej lepší, když

i hlavní théma není dosti mocné a v mnohém nám pipo-

míná Mendelssohna. Andante zní pkn, by i melodicky

nevynikalo
;

nejslabším jest pak Finále (Allegro non

troppo). Celek ukazuje skladatele vzdlaného, který

umí pracovati ; vše plyne hladce v tomto Triu, nco
nezní zcela nov a málo vyniká. Rozhodn jest ale

Trio snesitelnjší písní. — Ješt o jednom ísle

v koncert tomto musím se zmíniti k zamezení dalšího

takového nehudebního jednání. Za . 3. byl na pro-

gramu koncert pro violoncello, který hrál pan
prof. Ferd. Helmesberger

;
již titul vyžaduje podmínné

formy. Jaké bylo moje pekvapení, když vcellista

zahrál pouze Andante a po potlesku (ani nevstana)

pidal zde ješt málo známý madrigal londýnského

houslisty Alex. S imo ne 1 1 i - h o. Co si máme o ta-

kovémto poínání mysliti? Vypadalo to, jakoby cellista

hrál pokraování koncertu Steinerová

!

Velmi nás potšila známost s klavírním virtuosem

Vladimírem de Pachmannem, který zde uspoádal
v síni Bósendorferov vlastní koncert; jemn cítící,

elegantní virtuos, jehož hlavním polem zdá se býti

Chopin, Schumann, Liszt ; Brahms a Beethoven asi

mén. V užívání pedálu je mistrem ; zvlášt v 2. vt

Weberovy sonáty docílil tímto zpsobem neobyejných

barev zvukovými. Schumannovy symfonické etudy lirál

znamenit, by i místy ponkud píliš umírnné.

Nová koncertní saisona pinesla nám n o v o u

kvartetovou spolenost a to Marcela T y-

berga. Jesti nám tento výtený houslista ješt ze

Lvova v nejlepší pamti; on to jest, kterýž seznámil

tam obecenstvo ve svých komorních veerech s e-

skými mistry. Tak provedl tehda (jest tomu nyní asi

8 let) smycová kvarteta Em. Chvály, Smetany („Z mého

života"), klavírní kvarteto Fibichovo op. 11., dále

Dvoákv koncert pro housle a Smetanovo duo „Z do-

moviny". Jsa zde po leta inným co hledaný uitel svého

nástroje, oznámil pro tuto saisonu 3 komorní ve-

ery, z nichž první odbýván dne H. t. m. se skvélým

úspchem, kterýž byl vskutku neoekávaný ; nebo zde

ve Vídni vyskytují se každoron takovéto podniky,

ale mizí brzo zase s povrchu zemského. Pipomínám

zde pouze loský nešastný podnik kvartetový houslisty

Michaela Druckera, který již po prvním koncert zanikl.

Pan Tyberg dobe rozumí, získati si úspch dvma
faktory : pedn šastnou volbou spoluúinkujících

(2. housle Hanuš Schwengler, violu p. Kajetán Helden-

berg, violoncello p. Alois Neruda, dlouholetý len

orkestru Národního divadla v Praze, kterýž se zde

od 2 let usadil), a i dále byla volba u sestavení pro-

gramu velmi šastna. Zaátek inilo smycové kvarteto

Roberta Schumanna z A-dur op. 41. . 3. Toto, zvlášt

ale druhá vta, psané ve slohu „Kreisleriany" a

„Davidsbiindlerv", a skvlým zpsobem pednesené,

šmahem si získalo píze obecenstva ; nkteré ostrosti

a nesrovnalosti, jako na p. pi poátku Finále, ne-

padají nikterak na váhu. Choulostivá druhá vta (Assai

agitato) s Fugatem (Fistesso tempo) zahrána skvle.

Jako druhé íslo sehráno bylo Brahmsovo klavírní

kvarteto v G-moll, tento skvostný kvt Brahmsovy

musy, u klavíru s pí. Vandou Tybergovou, která docílila

výtenou hrou, jak technicky tak i duševním pojetím

dokonalou skvlého úspchu. Mladá dáma jest uám ješt

co sl. Paltingerová z koncertní sín v dobré pamti,

jesti žakou Alfreda Grúnfelda a iní svému mistru

všecku es. Od dob, kdy jsme ji neslyšeli, se

velice zdokonalila! Provedení Brahmsova díla, zvlášt

ale fantastického Intermezza (v 2. vt) a jiskícího se

Finále (Rondo á la Zingarese) tvoily stední bod ce-

lého veera ; též p. Tyberg a ostatní hráli zde neoby-

ejn skvle. Konec koncertu tvoilo Beethovenovo

kvarteto z A-dur op. 18. . 5., a uinila nová spo-

lenost kvartetová i tímto nejlepší dojem, pes nkteré

intonaní kolísání, zajisté jen nahodilé. Primarius p.

Tyberg hrál s velkým vzletem, a jeho spoleníci sekun-

dovali mu staten, pan Neruda objevil se nám zvlášt

výborným a diskrétním hráem kvartetovým; interpret

violy p. Heldenberg jest již jedním z nejlepšich hrá
na svj nástroj zde znám, taktéž p. Schwengler byl

úpln na svém míst. V píštích svých komorních kon-

certech provede p. Tyberg Smetanovo „Z mého
života", Zeleského „Variace na vlastni thema"

Navrátilovo klavírní kvinteto a j. Soud dle prvního

veera myslím, že bude míti jeho podnik úspch.
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Ve dvorní opee pipravuji se dv novinky:

tento msíc v Praze známý Smaregliv „Cornelius

Sc-hutt* a Humperdi neková bajková opera „ Hánsel

u. Gretel" pro prosinec. Nemohu se ubrániti jediné
poznámce, týkající se posledního díla: Po moderní

krvavé literatue italské pijde te h j p e r n a i v n í

nmecká báchorková — opera ; až se pesytí obecenstvo

i tohoto genru, pak se vkus jelio i kritiky obrátí ku

smru zdravjšímu. V tomto smyslu veškeré opery

mistra Smetany jsou pravá hudba budoucnosti,
i jeho bohužel neprávem nedosti uznané romantické

mistrovské dílo „ertova stna"; též ajkovského
„Eugenij Ongin" a Massenetv „Werther" pe-
kají asi nynjší dobu.

Betislav Lvovslcy.

OSOBNÍ.
Mistr Karel Bendi, vhlasný skladatel, zvolen

po Dru. Aut. Dvoákovi za profesora komposice na

konservatoi hudby Praze.

Pan Bohumil Šttka, hud. skladatel, posledn

varhaník pi chrám u sv. Vojtcha, stal se cviitelem

hudby pi cikánské kapele hr. Erdodyho v Galgóczi

v Uhrách.

innost našich spolkv a meh náš hudební.

Dolní Dobrou. Akademie ptilenného komitétu dne 11.

ve prospch chudé mládeže školní. Na zaátku pednesla pí.

Krejová z es. Tebové za proslov báse „V naší dobé" od

K. 0. Hubálka, potom následovala ouvertura „Básník a sedlák"

pro piano na tyi ruce od Suppé (pí. Krejová a pí Hubál-

ková); p Kleinpetr z Cesk. Tebové zazpíval nkteré písn
z cyklu „Cikánské melodie" od Bendla a Sehumannovu píse
„Já neklnu"

; pp. Mazánek, Štýrský, Kocian a Kocian ml.

z Ústí n. 0. pednesli smycová kvartetta : „Serenada" od Mo-
zarta a „Národní písn" od Pahy ; jedenácti letý virtuos na
housle Jaroslav Kocian zahrál „Fantasii" na motivy opery

„Nmá z Portieci" od Alarda a konen p. Matjíek z ústí

n. 0. dv skladby pro sólový klarinet s prvodem kvartetta

Kutná Hora. Cecilská zábava zpváckého spolku „Tyl''

dne 18. m m. v Sokolovn za spohníinkování pp. B. Krát-

kého, kone. zpváka z Prahy, p. 0. Nezbedy a p. V. Kúllera,

c. k. uitel cviné školy: 1. Mayer, „Serenada" pro smy.
orkestr. — 2. Chvála, „O jak jsi krásná -1

, sólová píse pro

tenor s prvodem piana. — 3. Kalivoda, „Notturno" pro violu

s klavírem. — 4. Drahlovský, „Vodníkova nevsta", balada

od J. z Hvzdy, pro sola, smíšený sbor s prvodem orkestru.

— 5. Bergmann, „Pijanovo ddictví", mužský sbor se soli

s prvodem piana. — 6. Grieg, a) „Osamlý"; b) „Milostná",

pro housle s klavírem. — 7. Kaván, „Andl strážce", sólová

píse pro tenor s prvodem piana. — 8. Jeden den. Národní
opereta o 1 jednání (reg. Ant. Mólzer ml.) Zpvnou ás ídil

spolkový sbormistr. — Veškery orkest. prvody obstarala „hor-

nická kapell" ízením kapelníka p. Macha.
Horažovice. Zábava Cecilská pveckého spolku„Práehe"

íro. XXX1JI.) dne25.m.m. vsále „u modré hvzdy " ! 1. Flotow,

Ouvertura ku zpvohe „Stradella". — 2. Jáchym, Mazurka, sbor

pro smíšené hlasy. — 3. Bendi, a) „Napadly písn v duši

mou", b) „Kvetla v poli jetelika", písn pro soprán a alt

s prvodem klavíru (sl. Em. Kuerová a El. Mayerová). —
4. Skalický, Polka mazurka". — 5. Strébl, „Kytiky", sbor

pro ženské hlasy se sopránovým sólem a prvodem klavíru

(solo P. Eliášová). — 6. Schuinann, Drobné skladby pro or-

kestr. — 7. Dvoák, „Žal 1

, sbor pro mužské hlasy s prvodem
klavíru na tyi ruce. — 8. Paukner, „Babí léto", sbor pro

ženské hlasy s prvodem klavíru. — 9 Kalser, Valík. —
U klavíru sl. O. a A. de Pauli, sbory ídil spol. editel zpvu

p. P. Fišer, ás orkestrální spol. editel hudby p. J. Karas;
skladby orkestrální provedl „Odbor hudební" (menší orkestr).

Hoice. Cecilská zábava hudebního spolku „Dalibor"
dne 18. m. m na poest pispívajících len za spoluúinko-
vání sl. Josefy Crhové, Rženy Janderové, Bly Vlastníkové

a pana Eduarda Liebicha, salonního komika a lena I. eského
Šmídova ehantanu v Praze: 1 Rozkošný, Vítzný pochod
z opery „Záviš z Falkenšteina", pro orkestr. — 2. Dvoák,
Valíky pro piano, íslo 6. — 3. a) Pivoda, „Pjte, ó ptákové !''

b) Národní píse z Hoieka, smíšené tverozpvy. — 4. Meyer-
beer, Pedehra k opee „Robert ábel", pro orkestr. — 5. Ru-
bli AI., „Holické kvítko", pochod pro orkestr. — 6. Šmíd L.,

„lovk a zvíe", sólová scéna (pan Ed. Lie.bich). — 7. Mo-
niuszko, „Polský mazur" pro orkestr. — 8. Liebich Ed., „Ko-
chovo léení" ili „Chipka", sólový výstup (pan Ed. Liebich).

— 9. Rázek Ant., „Motýlek" a „Melusina", charakteristické

obrázky pro smycový orkestr. — 10. Parafrase na národní
písniku „Utíkej, Káo, utíkej !" (pan Ed. Liebich). —11. Ko-
márek Petr, Mazurka pro orkestr. — 12. Liebich Ed. „Klepny",
žertovná scéna (pan Ed. Liebich). — 13. Pehel, Kvapík pro

orkestr. — ísla 1., 4., 5., 7., 9. a 11. hrál „Dalibor" poprvé.

Jindichv Hradec. Filharm. koncert c. k. vojenské

kapely ízené kap. p. Jos. Markem dne 18. m. m.: 1. Mozart,

Symfonie . 41. do C-durse závrení fugou (1. Allegro vivace,

2. Andante cantabile, 3. Menuctto, 4. Molto allegro. Fuga). —
2. Fibich, „Vesna", symfonická báse: (nové provedeni) (poprvé).

— 3. Dvoák, Serenada op. 22. il. Moderato, 2. Scherzo (Vi-

vace), 3. Larghetto, 4. Finále (Allegro vivace) (nové provedení)

poprvé). — 4. Schubert, Ouvertura „Rosamunda".
Humpolec. Hudební a pvecká produkce zpváckého

spolku „ech a Lech" dne 18. m m v místnostech emesl-

nické bfsedy v hostinci „u bílého lva" za spoluúinkování p.

uitele J. Komrsa: 1. Dvoák, „Vybhla bíza bliká", smí-

šený sbor. — 2. Bériot, „Baletní scéna," pro housle s prvodem
piana. — 3. Bauer-Martinkovský, „Vínek ze Smetanových oper,"

pro 3 ženské hlasy s prvodem piana. — 4. Rozkošný, „Ve-

erní klekání", mužský sbor. — 5. Bendi, „Nevrný," píse
pro baryton. — 6. Bériot, „G-konet pro housle," s prvodem
piana. - - 7. Weis, „Starý zahradníek," smíšený sbor.

— Hudební a pvecký koncert zpváckého spolku „Cech a

L ech" dne 24. m. m. v místnostech einesl besedy v hostinci „u

bílého lva" za spolupsobení pana Fr. Drdly, dirigenta opt-ry na
VídeceveVídniadv. virtuosa na housle krále švédského: 1. Sara-

sate, Fantasie „Mignon" pro housle s prvodem klavíru. — 2. Bauer-

Martinkovský, Vínek ze Smetanových oper (na žádost po druhé),

ženský sbor. — 3. Lipinský, , Vojenský koneeit" pro housle

s prvodem klavíru. — 4. Dvoák, „Hraj, muziko, hraj", duo

s prvodem piana (sl. F. Heyduková a M. PohanováV —
5. a) Dvoák, „Slovanský tanec"; b) Chopin, „Nocturno"

;

e) Schubert, „Vela". —6. Lev, „O hory, hory", mužský sbor.

— 7. Sarasate, „Fantasie z Fausta" pro housle

Chicago, 111. Slavuost odhalení praporu pv. spolku

„Lýra", vnovaného dámským odborem, dne 18. m m. veer v síni

Sokola Slovanské Lípy, na DeKoven ulici: 1. Ouvertura „Národ

sob" (hudba). — 2. Bendi, Chorál národa eského, mužský

sbor (Lýra). — 3 Slavnostní e (Dr. K. Štulík). — 4. Ode-

vzdaní praporu jménem dám. odboru pveckého spol. „Lýra"

matkou praporu pí. B. Pittovou a kmotrou praporu pí. Bene-

šovou. — 5. Odhalení praporu a odevzdání praporeníkovi. —
6. Smetana, „Vno," mužský sbor (Lýra). — 7. Smetana-Ša-

fránek, Sms z „Prodané nevsty" (hudba).
— Sezona 1894—95. Velké nedlní odpolední populární

a komorní koncerty poádají Josef Horyinír apek a Josef

Vilím se smycovým kvartetem a orkestrem za spoluúinko-

vání pveckých a hudebních sil, v síni „u Libuše" (6. 934 a

936 západní 12. Boulevard, blíže Robey ulice). Koncerty tyto

odbývají se každou druhou nedli a sice : dne 4. a 18. list.

2., 16 a 30. pros., pak r. 1895 dno 13. a 27. led., 10. a 24.

ún., 10. a 24. b., 7. a 21. dub. a 5. kv. — Zaátek urit
o 3. hodin odp. Vstupné osoba 25 c, dítky 10 c. Sezónní

lístek na celou sezonu (14 koncert) $ 2'50, na 10 koncert

$ 185, na 5 koncert $ 1-00.

Choce. Koncert klavírní koncertistky sl. Waldbrunové,

virtuosa na vcello p. Muttermiillcra a hudeb, odboru Mš.
besedy dne 18, m. m. v sále „Panského domu": 1. Malát,
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Ouvertura na eské motivy (lnid. odbor). — 2. Gossraann,

Koncert na veello (p. Mttennller). — 3. a) Smetana, „Rves"
;

b) Strauss-Schiitt, Parafiase na valík z „Netopýra" (sl. Wald-
brunová). — 4. Chopin. Trio pro klavír, housle a veello (sl.

Waldbrunová, p. Kubíek, p. Muttermiiller). — 5. Servais,

Koncert na veello (p. Muttermiiller). — 6. Liszt, Rhapsodie

. XII. (sl. Waldbrunová). — 7. Gillet, „Loin du balle" (hu-

dební odbor). — 8. Piatti, „Linda", fantasie na veello (p.

Miittermiiller). — 9 Káan, „Sousedská" (hudební odbor).

Chrudim. Komorní hudbu v Mšanské besed dne 24.

m. m. veer: 1. Beethoven, Sonáta G-m. op 5. pro klavír a

veello (a) Adagio sostenuto, Allegro molto piu tossto Presto,

b) Rondo-AUegro). — 2. Haydn, Quartetto G-d. op. 77. . 1.

(a) Allegro inoderato, b) Adagio, c) Menuetto, Presto, d) Finale-

Presto). 3. Mendelssohn, Quintetto B-d. op. 87. (a) Allegro

vivace, b) Andante seberzando, c) Adagio e lento, d) Allegro

molto vivace). — Klavírní part hrála paní Kutnerová.

Jarom. Ceeilská zábava pvecké a hudební jednoty

„Jaromír" dne 24. m. m. v místnostech „u modré hvzdy" :

1. Flotow, „Albín", ouvertura pro malý orkestr. — 2. Paukner,

„Zlatá Praha", smíšený sbor s prvodem harmonia. — 3. aj-
kovskij, ..Píse beze slov", pio malý orkestr. — 4 Bendi,

„Jaro, to švarné pachole"; „Bodlák", dámské dvojzpvy s pr-
vodem harmonia. — 5. Smetana, Sms z „Prodané nevsty",
pro malý ork°str. — 6. Slavik, „Na vlast", mužský sbor. —
7. Nápravník, „Melancholie" ; Haendl, Menuett z opery „Be-

reniee", smycová kvintetta. — 8. Gregora, „Zem eská",
smíšený sbor. — 9. Smetana, „Venkovanka", tasák pro malý
orkestr. — 10. Gotinod, „Víno a krev", mužský sbor. — 11.

Weis, „Nový echv sen", pro malý orkestr.

Jilemnce. Prvá zábava dámského odboru „Národní Je-

dnoty Severoeské" dne 18. m. m. ve dvoran mstské radnice

za spoluúinkování pv. jednoty „Víla" a ochot, spolku „Kolár" :

1. Proslov. — 2. Bauer-Martinkovský, „Vínek ze Smetanových
oper", sbor. — 3. Nápravník, „eské perle," koncertní fanta-

sie pro piano. — 4. Bendi, „Nerušte máje kvt", píse. —
5. „eskému severu", báse od Adolfa Heyduka. — 6 Kíž-
kovský, „Jese a máj", píse. — 7. Liszt, „Rhapsodie 1

' (druhá),

pro piano. — 2. Alois Pelz, „Popelka", polka mazurka, pro

citeru. — 3 Bendi, ,,Rusálky na zvdách," sbor. — 4. „Vzorný
vlastenec," fraška o 1 jednání od Xav. Menharda.

Kladno. Koncert besedy „Budislav" dne 25. m. m. v sále

hotelu „u bílého beránka" ve prospch krejcarového spolku ku
podpoe chudé školní mládeže: 1. Bendi, a) Touha, smíšený
sbor; b) „Ty malé, milé pomnnky", smíšený sbor. — 2. Bruch,
Koncert na housle p. A. Kapoun, virtuos na kontrabas a housle

z Prahy). — 3. Bellini, Arie z opery „Puritané" (sl. L. Svát-

ková, operní pvkyn). — 4. Albert, Koncert na kontrabas (p.

A. Kapoun). — 5. Horník, Písn: a) „Když jsem se díval do
nebe"

;
b) „Já znal jsem tebe" (sl. L. Svátková). — 6. Botfe-

sini, Tarantella na kontrabas (p. A. Kapoun). — 7. Horník,
Píse : c) „Když vhroužím se v to mládí zpt" (sl. L. Svát-

ková). — 8. Svoboda, Fantasie na „Sarafan" pro kontrabas

(p. A. Kapoun). — 9. a) Vieuxíemps. Snní: b) Lott, Pástev-
nice, pro housle (p. A. Kapoun). — 10 a) Národní moravská;
Hromy bijú, harmonisoval L. Kuba; b) Gounod, Sbor z opery
„Filemon a Baueis", smíšený sbor.

Kolín. Ceeilský dýchánek pveckých spolk „Dobromila"
a „Dobroslav" dne 17. m. m. ve dvoran Sokolny: 1. Grieg,
Ouvertura „Na podzim" na piaDo na 4 ruce (sl. E. Dvoá-
ková a M. Petíková). — 2. Jeremiáš B.. „Láska k vlasti",

smíš. sbor („Dobromila" a „Dobroslav"). — 3. a) Malát, „Když
jsem si t nevzal" — „Moje mamka dyeky pláe"

; b) Paukner,
„A la Pamella" (p. K. Bezina, u klavíru p. 0. Lat/.el). —
4. Palla, „eské tance", muž. sbor („Dobroslav"). — 5. Bendi,
„V pírod", dvojzpv („Dobromila"). — 6. Malát, „eské
národní písn", smíšený sbor („Dobromila" a „Dobroslav").

Kouim. Ceeilská zábava zpváckého spolku „Lech" dne
25. m. m. v sále „na Stelní i": 1. Schubert, „Andantino"
(opus posth.) „ Ulegro" op. 125. . 1. pro smycový kvartet. —
2. Pivoda, „Rozmarynka", mužský sbor. — 3. Dvoák. „Ma-
likosti" pro dvoje housle, violoncello a klavír. — 4. Leónard,
„Fantasie" na eské a štýrské nár. písn pro housle s pr-
vodem klavíru. — 5. Schubert, „Andante con moto" (op. posth.)

pro smycový kvarte f
. — d. Vog), „Cikáni", mužíky sbor

s tenorovým sólem.

Kralupy n. Vit. Akademie emeslnicko-étená. besedy,

spolku „Pokrok", spolku voj. vysloužilcv a odboru esko-slov.

obchodní besedy za protektorátu mstské rady ve prospch vá-

noního stromku pro chudé dítky školní dne 25. m. m. v sále

p. Pátkov za úinkování sl. Fanušky Krejzové, pvec, kruhu

„Tovaovský" z Prahy, osobním ízením sbormistra p. Vojt.

Stoerzra, p. Karla Pospíšila, virtuosa na klavír z Prahy a pp.

JUC. Otakara Borvky a Ladislava Borvky, sólových pvc
a len „Tovaovského" : 1. Marek J., Proslov (sl Fanuška
Krejzová). — 2. Bendi, „Probuzení", sbor pro mužské hlasy

(„Tovaovský"). — 3. Lis/,t, Polonaise, koncertní skladba pro

piano (p. K. Pospíšil). — 4. Foerster J. B , Ti sbory na slova

dádkova: a) „Velké širé rodné lány", b) ..Z osudu rukou",

c) „Stav si, stav si, vlaštoviko" („Tovaovský ). — 5. a) Bendi,

„Cigánské melodie", . 1. ;
b) Nešvera, „Starosvtské písniky

. 2. (p. JUC. Ot. Borvka). — 6. Krásnohorská lil ,
„Modlitba

na erchov" (p. J. \lachj. — 7. Vašák, „Píse svobody"

mužský sbor („Tovaovský"). — 8. a) Dvoák, „Jarní"; b)

Smetana, „Obžinky" (p. Katvl Pospíšil) —9. Ro/.košný. „0 jak

jsi krásná ..", mužský sbor s barytonovým sólem („Tovaovský"

a p. JUC. Borvka). — 10. a) Paukner, „Morav"; b) Tova-

ovský, tyi sloveuské (sbor „ Tovaovský") — 11. a) Mosz-

kowski, Valík, koncert na piano; b) Pospíšil K., Serenada

(skladatel levou rukou). — 12 Malát, „Zpvy lidu eského",

mužský sbor s prvodem piana a harmonia (sbor „Tovaov-
ský"). — 13. Národní písn (p. JUC. Borvka). -- 14. Sme-

tana-Anger, „Divadelní lístek", upomínka na 100. provozování

„Prodané nevsty". - 15. Bendi, „Ana\reonská", mužský sbor

(„Tovaovský").

Libe. V ádné valné hromad zpváckého spolku „Vnce-
slav" dne 6. íj., zvoleni do výboru pp. : za pedsedu
Josef Múldner, lékárník, místopedsedu Jan Kondelík, obchod-

ník, sbormistra Ladislav Hejtmánek uitel, jednatele Arnošt

Tauš, uitel, pokladníka enk Bauc, soustružník, obadníka
Frt. Hráek, hodiná, archiváe p. P. St. Škola, katecheta,

Karel Fašingsbauer, úadník, Rudolf Liebšer, inženýr, Josef

Šebek, obecní úadník; za náhradníky: Jos. Kubín rytec a

Ladislav Jelínek, malí ; za revisory út : Bedich Wagner,

majitel domu a Václav Holeek, dchodní ; za praporeníky

Alois Hruška a Jan Havlena. Z roní zprávy uvádíme, že mimo
koncert uspoádal zpvácký spolek pvecký slet, pi nmž pes
nepohodu asovou pldruhého sta pvc nadšen plo vlaste-

necké zpvy eské. Pvecký slet tento byl první podnik toho

druhu v stedních echách. Pro období 32. ronice projekto-

vána je pedevším ádná organisaee lenstva, mimo to pak

mnohé podniky, z nichž zvlášt jmenovati sluší velkou sylve-

strovskou zábavu (s ochotnickým spolkem „Omladinou-Osvtou"),

koncert za úinkování domácích toliko sil a po pípad též

operetní pedstavení. inní lenové ratež vzhledem k uve-

denému programu piln do cviení peckých ehoditi a nové

leny s sebou pivádti (vždy ve stedu od 8 hod. v místnosti

spolku).

Mlník. Cecilianská zábava zpváckého spolku v hotelu

Vykysalov dne 24. m. m. : 1. Bendi. „Na horách ticho" (muž-

ský sbor). — 2. Smetana, „Našim dvám", polka pro smye.
orkestr a harmonium (orkestr. odbor). — 3. Bendi, „Cikánský

párek", dvojzpv s prvodem piana (dámský sbor). — 4. Fi-

bich, „Pomsta kvtin", melodram (sl. Zd. Šubertová). — 5.

Smith, Reminiscence na G-moll koncert Mendelssohnv pro

piano (sl. B. Tieftrunková) — (i. Bendi, a) „Veerní klid"; b)

„Svatební", dvojzpvy s prvodem piana (dámský sbor) — i.

Gillet, „Vzdálen plesu", pro smyc. orkestr (ork. odbor). —
8. Nápravník Ed., Kadrila z ruských písní (mužský sbor).

Nymburk. Ceeilská zábava lit. a pv. spolku „Beseda a

Hlahol" dne 25. m. na. veer v sále „Na knížecí": 1. Praus,

Chorál ech, mužský sbor. — 2. Sychra. Šest sbor na slova

Hálkova, smíšený sbor, . 4. a 6. — 3. Paukner. „Tak asto

mn to pipadá", mužský sbor. — 4. Bauer-Martinkovský, Vínek

ze Smetanových oper, ženský sbor. — 5. P.-.ukner, „Babí léto",

muž. sbor. — 6. Zyona, „Žárlivý basa". muž. sbor. — 7.

Malát, Zpvy lidu eského, II., smíšený sbor s prvodem piana

a harmonia.
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Opono (st. dr.). Stanovy farního spolku sv. Cyrilla okresu

novomstského nad Metují jako poboního spolku sv. Cyrilla

v Praze byly místodržitelstvím potvrzeny.

Mcr Ostrava. Pan C. M. Hvazdira, editel kru v Polské

Ostrav, zvolen za sbormistra zdejšího „Lumíra".
Písek. Koncert zpv. spolku „Ota van" dne 21. m. m.

k oslav sv. Cecilie, patronky zpvu a hudby, v místnostech

, zlatého kola": 1. Bendi, „Starý ženich", výjev z 1. jednání,

smíšeuý sbor se soli (pp. Grubi, J. Gregora, Pilka, K. Stocký,

u piana sl. Dvoáková, u harmonia p eiL. Jeremi š). — 2.

Fibich, „Královna Brna", melodram (p. L. Kodl, u piana sl.

Dvoáková). — 3. Mcndelssohn, a) „Kéž svoji bych lásku";

b) Pozdrav, dvojzpvy dámské s prvodem piana (u piana sl.

Dvoáková). — 4 Fibich, „Ždání, smíš. sbor. — 5. Haiti, Sms
ze Smetanových oper (orkestr p. S. Šímy). — 6. Bendi, „Vojáci",

mužský sbor. — Sbory nastudoval a ídil sbormistr p. A. Khodl.
— Spolek divadelních ochotník provedl dne 24. m. m.

v mstském divadle Varneyovu 4aktovou operetu: „Fanchonin
kolovrátek", již nastudoval a ídil ed. Boh. Jeremiáš. Orkestr

28tilenný tvoilo nkolik ochotníkv a kapela p. Sylv. Šímy.

(Osoby: Javotta pí. Žofková, Bellavoine p. Liška, Hermina sl.

Kivancová, Zefirin p. E. Bursík, Grenouillot p. Vokoun,
Jacquot p. 0. Šebek, Chevalier de Saint-Florent p. Kepelka,
Jules p. J. Gregora, Justina sl. Kepelková, August p. Srnka,

Joseí p. Khýn, Chalumeau p. Wolf, Tereza sl. Šímová a Margot
sl. Svobodová.) Nové dekorace k tomuto pedstavení maloval

p. Alois Hone, scénograf ve Strakonicích.

Praha. Kr. . zemské a Národní divadlo. Poad her:

listop. dne 17. (58 ) Scribe a Legouvé, Adrienna Leeouvreurova

(Adrienna host pí. Marie Ržiková-Strozziová) (reg. Chvalov-

ský). — 18 odp. Stroupežnický, Naši furianti (reg. Šmaha) —
veer (59.) (slavnostní pedstavení na výroní pam oteveni

Národního divadla) Smetana, Dv vdovy (reg. Chvalovský,

kap. ech). — 19. (60.) Shakespeare, Pohádka zimního veera.

S hudbou Flotowovou (reg. Šmaha, kap. Vyskoil) — 20 (61.)

Preissová, Gazdina roba (Eva ho-t pí. Ržiková-Strozziová)
(reg. Šmaha). — 21. odp. (pedstavení pro lid) Stroupežnický,

Václav Hrobický z Hrobic (reg. Šmaha) — veer (62.) a 26.

(67.) Verdi, Otello (reg. Šmaha, kap. Anger). — 22. (63.) a

24. (65.) Ohnt, Majitel hutí (Klára host pí. Ržiková-Stroz-
ziová) (reg. Seifert'. — 23. (64) Berlioz, Benvenuto Cellini

(reg. Kolár, kap. ech). — 25. odp Suppé. Krásná Galathea

(reg. Chvalovský. kap. Anger) a Suppé, Díví ústav (reg. Chva-

lovský, kap. Anger) — veer (66 ) Meilhac a Halévy, Frou-

Frou (reg. Šmaha). — 26. 1 67.) Verdi, Otello (reg. Šmaha, kap.

Anger). — 27. (68) Dvoák, Hu*itská (orkestr Nár. divadla

ízen kap. Angerem) a poprvé Jiránek, Otce, drama o4jedn.
(reg. Šmaha). — 28. odp. Šamberk-Kovaovie Berger, Výlet

pana Brouka z msíce na výstavu (reg. Šmaha, kap. Vyskoil)
— veer (69.) poprvé: Huminel Ferd., Mara, opera o 1 jedn.

Báse Axela Delmara pel. 01 Kuera (reg. Kolár, kap. Cech)

a Delibes, Coppelia (reg. Berger, kap. Vyskoil). — 29. (70.;

Pailleron, Komedianti (reg. Smaha). — 30. (71.) Jiránek, Otec

(reg. Šmaha) a Hummel, Mara (reg. Kolár, kap. Cech). —
Pros. 1. (72.) Franehetti, Asraél (reg Kolár, kap. Anger). —
2. odp. Weber, arostelec (Lidunka host sl. Balková) (reg.

Hynek, kap. Cech) — veer (73.) Shakespeare, Pohádka zim-

ního veera. S hudbou Flotowovou (reg. Šmaha, kap. Vyskoil).
— Na rakev Rubinsteinovu položil dne 28. m. m
v Petrohiad za král. esk. zem. a Národní divadlo skladatel

a první kapelník carské opery petrohradské pan Edvard Ná-
pravník skvostný vnec s eským nápisem. — Paní Petzol-
dová-Sittová a pí. Veselá byly opt získány pro další leta

k Národnímu divadlu. Ponvadž slena Pivodová jest až dosud
churava a jest žádoucno, aby se mohla uvésti na jevišt Doni-

zettiova opera „Don Pasquale", ku které se mla díti již po-

slední zkouška, pidlilo riditelství úlohu Noriny, kterou mla
zpívati sl. Pi vodová, zárove pí. Petzoldové-Sittové. Pozdravi-li

se sl Pivodová, zpívati budou úlohu stídav ob umlkyn. —
Záloha na tantiémy z pvodních celoveerních inoher
pijatých pro Národní divadlo zvýšeni byla na 400 zl. a z p-
vodních oper (spolu s librety) na 600 zl.

— Spolek pro komorní hudbu. koncert dne 17.

m. m. veer v Rudolfinu za spoluúinkování .eského kvartetta"

a v . 2. p. prof. Vend. Sládka íkontrabas): 1 Albert, Smy-

ový kvartett . 2. z Es- dur op. 11., z r. 1893 ( a) Andante con
moto, b) Alegro vivaee, c) Adagio ma non troppo e con molto

espressione, d) Allegro). — 2. Dvoák, Smycový kvintet z G-dur
op. 77,, z r. 1874.

(
a) Allegro con fuoco, b) Scherro. Allegro vi-

vaee, e) Poco andante, d) Finále. Allegro assai). — 3. Beethoven,
Smycový kvartett z F-dur op. 59., . I., z r, 1806, Razumovskému
vnovaný

(
a) Allegro, b) Allegro molto vivace e sempe scher-

zando, c) Adagio molto e msto, d) Allegro. Théme russe).

Druhé eské divadlo v Praze. Družstvo pro

jeho zbudování podalo rad král. hlav. msta Prahy žádost,

aby obec pražská vnovala k jeho stavb vhodné místo. Ve

schzi rady mstské dne 16. m m. pedložen byl návrh ko-

mise, aby obec pražská na jistou adu let propjila „Sboru

pro zízení eského Národního divadla v Pr.t/.e" místo v mst-

ských sadech naproti Hypotení bance ku stavb druhého

eského divadla v Praze co nedílné souástky Národního di-

vadla, a to s podmínkou, aby obci pražské vyhrazen byl vliv

na správu tohoto divadla. Rada mstská pijala tento návrh

jednomysln bez debaty s výhradou schválení sboru obecních

starších a s výhradou schválení vlády (pokud se týe zasta-

vní p'ochy) i zemského výboru (pokud se týe zmny plánu

plochy). Potebná plocha ku zbudování druhého eského divadla

jest pibližn vypotna na 2500 m 2 až 3000 m J
.

— Nová eská umlecká spolenost: profesor

hry hous'ové pi zdejší konservatoi Ferdinand Lachner, chvaln
známý virtuos a hud. skladatel, pak koncertní mistr Artur

Krása, býv. koncertní mistr Národního divadla, virtuos na

violoncello, a výtení absolventi pražské konservatoe Bchumil

Brož, Jaroslav Polívka a Fr. Škach, míní podniknouti um-
leckou cestu zatím po echách Morav a Slezsku. Umlci
tvoí kvartetto a sice pp. : prof. Lachner I. housle, Brož II. housle,

Polívka violu, Krása vcello, a k'avírní trio pp. : prof. Lachner,

Krása a Škach. Tito naši umlci budou taktéž v sólových íslech

vystupovati. Z velmi bohatého programu uvádíme nkolik toliko

ísel, která zajisté pesvdí každého o vzácném a ídkém
umleckém požitku. Je to Smetanovo arovné kvartetto „Z mého
života", jehož nastudování podjali se umlci naši s nevšední

pílí a láskou; dále Dvoákova smycová kvartetta E-dur,

D moll a nové, dosud neprovozované americké kvartetto F-dur.

Mimo to kvartetta Béethovenova, ajkovského, Sehumannova
a j. Z klavírních trií mají naši umlci na programu Dvoákovo
klavírní trio G-moll, pak trio B-dur a Dumky, dále ajkov-

ského trio D-dur, Saint-Sansovo trio G-dur, Rubinsteinovo,

Nápravníkovo a mnoho jiných. Ze sólových ísel prof. Laoh-

nera uvádíme romantické kusy od Dvoáka, Maturek od Dvo-

áka, pak skladby Smetanovy, Wieniawského, Riesovy a Lach-

nerovy a mn. j. Z programu pak A. Krásy Dvoákovo Rondo,

„Klid" z cyklu „Šumava" a skladby Bachovy, Kovaovieovy,

avidovovy, Popperovy. Konen z programu Fr. Škaoha: Sme-

tanovy Vltava, Vyšehrad, eské tance, jež tší se rostoucí

oblib v cizin, Reves, skladby Lisztovy, Fibichovy, Káanovy
atd. I upozorujíce naše poadatelstva koncert v této saison

na umlce tyto pipomínáme, že podmínky jejich jsou velice

mírný, ímž usnadnno bude poádání koneeitv i spolkm
menším. Umlci naši mohou koncert >vati zatím jen v nedli a

ve svátek, pak vždy v sobotu veer. V-škery dotazy zodpovídá

vždy ochotn eské kone. jednatelství Fr. A Urbánka, eského
knihkupce v Praze (vedle Národního divadla).

— Koncertní veer Mšanské besedy dne 17. m. m.

veer : 1. Hartl, Ouvertura „Karel Havlíek". — 2 a) Malát,

„Zdálo se mi"; b) Rozkošný, „Pro hubinku" (sl. Anna Ry-

chnovská, u klavíru p. Ot Bradá). — 3. a) Schumann, „Veerní
píse"; b) Hauser, „Ukolébavka"; e) Kuchyka, „Elegie" (pan

Vojta Kuchyka, u klavíru p. Fr. Procházka) — 4. Bradá,
„Slovanské tance" pro 4 ruce (pp. Bradá a Jan Janák) —
5. Arditi, „Parla", valík (sl. Anna Rychnovská, u klavíru

p. Bradá). — 6. Kuohynka, Fantasie na Smetanovy opery

„Prodaná nevsta" a „Hubika" (pan Vojta Kuchyka, u kla-

víru p. Procházka).
— Akademie odboru dám. „Ústední Matioe Školské

pro Prahu" dne 6.: 1. Rudl, Otina, sbor pro hlasy dámské
(poprvé). — 2. Proslov sepsaný Žofií Podlipskou (sl. Míla Bry-

nychová). — 3. a) ajkovskij, Duetto z „Pikové dámy" ; b)

Bendi, „Pilítlo jaro z daleka", píse (sl. Ržena Koldovská,

a Pavla Klenková z Vlastimil). —4. Sapelnikov, op. I., Valík
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